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RESUMO 

 

 

Os fluidos de perfuração utilizados na indústria do petróleo possuem diversas funções 

durante a perfuração, como a lubrificação, resfriamento e a remoção das partículas sólidas que 

são produzidas no fundo do poço. A utilização de gomas se mostrou efetiva para o aumento da 

viscosidade dos fluidos de perfuração, porém sua adição durante o preparo de fluidos à base 

água é complexa devido à baixa solubilidade que estes compostos possuem em meios aquosos, 

ocasionando processos longos e demorados. Este trabalho visa melhorar a solubilização da 

goma diutana em meio aquoso com dois tipos de tensoativos, a lecitina de soja e o álcool 

laurílico etoxilado, além de uma análise do seu comportamento em diversas condições, 

utilizando um tratamento estatístico e interativo.  

 

 

Palavras chave: fluido de perfuração; goma diutana; lecitina de soja; álcool laurílico etoxilado. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

Drilling fluids used in the petroleum industry have several functions during drilling, 

such as lubrication, cooling and removal of the solid particles that are produced at the bottom 

of the well. The use of gums proved to be effective for increasing the viscosity of drilling fluids, 

although the addition during the preparation of water-based fluids is complex due the low 

solubility of these compounds in aqueous media, causing long time-consuming processes. This 

work aims to improve the solubility of diutan gum in aqueous medium with two types of 

surfactants, soy lecithin and lauryl alcohol ethoxylate, and through an analysis of its behavior 

under various conditions, supported by a statistical and interactive treatment. 

 

 

Key words: drilling fluids, diutan gum; soy lecithin; lauryl alcohol ethoxylate.  
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1 INTRODUÇÃO

 

 

Fluidos de perfuração à base água são amplamente utilizados durante a perfuração de 

poços de petróleo nas mais diversas condições, devido a seu baixo custo, quando comparado 

aos fluidos de perfuração base óleo, e também a fácil obtenção em ambientes inóspitos, como 

nas plataformas marítimas, onde a estocagem de grandes quantidades de fluidos é custosa 

devido ao espaço limitado e a necessidade de armazenamento após sua utilização no poço 

(LUCCHESI, 1998). 

Desta forma, o uso de materiais orgânicos e não tóxicos se torna cada vez mais 

interessante, não apenas do ponto de vista financeiro, sendo o tratamento do fluido de descarte 

mais simples e consideravelmente mais barato, mas também de forma a preservar o meio 

ambiente. 

 Um exemplo de material orgânico de alta performance amplamente utilizado no preparo 

do fluido de perfuração é a goma xantana, que já vem sendo utilizadas para o aumento da 

viscosidade do fluido, e quando utilizadas em fluidos base água, o processo de adição ao fluido 

apresenta dificuldades, tendo como ponto crucial o tempo de solubilização (QUEIROZ et al, 

2007), e em temperatura e salinidade elevados, ocorre uma mudança nas características da goma 

xantana. 

 A goma diutana apresenta-se como uma alternativa à goma xantana, pois possui 

característica similar e bom comportamento em ambientes com elevada salinidade e 

temperatura (XU et al, 2015), se mostrando como uma alternativa viável, porém com a mesma 

dificuldade: o elevado tempo de solubilização.  

  

 

 

1.1 Objetivo 

 

 

Diante da lenta solubilização das gomas, o objetivo deste trabalho é estudar o 

comportamento da goma diutana com a utilização de tensoativos, visando alternativas e redução 

de custos e melhora do preparo de fluidos de perfuração à base água. 

 

 

 



2 

 

 

1.2 Estrutura do Trabalho 

 

 

O Capítulo 1 contextualiza a problemática e expõe os objetivos do estudo.  

O Capítulo 2 apresenta uma revisão dos termos e conceitos que foram abordados nesse 

trabalho.  

No Capítulo 3 enumera os equipamentos e descreve a metodologia adotada na realização 

dos experimentos e no tratamento estatístico utilizado para determinar os fatores mais influentes 

no processo de solubilização da goma diutana.  

No Capítulo 4 se discute os resultados dos experimentos realizados nesse estudo.  

O Capítulo 5 apresenta as conclusões e considerações finais do estudo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Este capítulo possui o objetivo de discorrer sobre os pontos necessários antes da 

proposta metodológica, definindo assim a divisão resumida do mesmo em: principais etapas de 

exploração, sistema de circulação, fluidos de perfuração, análise do diutan e sua influência nos 

fluidos de perfuração. 

 

 

2.1 Principais Etapas de Exploração    

 

 

O processo desde a descoberta dos reservatórios de petróleo até sua extração envolve 

diversas etapas. Estudos e prospecção de possíveis acúmulos de hidrocarbonetos marcam o 

primeiro passo do processo (CLEVELAND, 2005). 

De acordo com Cardoso (2005), a prospecção de petróleo pode ser feita de três maneiras: 

por métodos geológicos; potenciais e sísmicos. Dentre os ferramentais disponíveis, a sísmica 

de reflexão é o método mais utilizado para obtenção de dados das formações geológicas 

(AMINZADEH & DASGUPTA, 2017). A figura 2.1 apresenta um esboço sobre o 

procedimento. 

 

Figura 2.1 – Sísmica de Reflexão. 

 

Fonte: Cardoso, 2005. 
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A perfuração de poços é a etapa seguinte aos estudos realizados para descobrir jazidas, 

confirmando através de testes a presença de hidrocarbonetos em quantidades comerciáveis ou 

não (BACOCCOLI et al, 1989). Segundo Thomas (2004), o início do procedimento se da 

instalação da sonda de perfuração, que é um conjunto de diversos equipamentos necessários e 

interligados em uma estrutura de aço.  

Dentre os diferentes tipos de perfuração, a rotativa é a mais utilizada (SELLEY & 

SONNENBERG, 2015). Neste procedimento, a broca é o primeiro elemento de contato com a 

formação e tritura as rochas no caminho através de sua rotação e peso da tubulação. Enquanto 

a broca avança sob as formações rochosas, fragmentos desprendidos no processo são elevados 

até o topo pelo fluido de perfuração continuamente injetado. Estudos feitos pautam as 

profundidades que exigem a diminuição do diâmetro do poço e realiza-se a cimentação para 

cada mudança de raio (LUCCHESI, 1998).  

 

Figura 2.2 – Sonda Onshore em Operação. 

 

Fonte: QGOG, 2018. 
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Após a etapa de perfuração e testes para avaliar a integridade das formações rochosas e 

da cimentação realizada, é necessário adequar o poço para produção. Segundo Renpu (2015), a 

completação é o conjunto de atividades que prepara os poços para produzirem gás ou óleo. 

Para Renpu (2015), a completação tem como objetivo garantir as condições de produção 

do poço e sua integridade pelo maior tempo possível sem a necessidade de intervenções. Esta 

integridade também deve considerar a melhor configuração de vazão de produção e injeção de 

fluidos, visando o prolongamento da depleção1. Com o reflexo em toda a vida produtiva, uma 

organização rigorosa deve ser realizada durante esta etapa (THOMAS, 2004). 

Conforme o poço avança na sua vida produtiva, a razão parcial de cada fluido extraído 

é modificada. É comum em diversos poços a produção ao mesmo tempo de óleo, gás, água e 

outras impurezas, necessitando assim de um meio para tratar e separar cada um desses 

elementos (ARAÚJO et al, 2000). 

 

Figura 2.3 – Fluxograma de Processamento Primário de Fluidos. 

 

Fonte: Araújo et al, 2000. 

 

O tratamento dos fluidos é feito através de plantas de processamento e possuem 

complexidade atrelada às condições de atuação. Em Thomas (2004), os objetivos deste 

                                                 

1 Em Watts (1987), com a contínua retirada de fluidos do reservatório, a pressão do mesmo diminui até que ela 

esteja em equilíbrio com o poço, não havendo mais fluxo de fluidos. Este processo é denominado como depleção.  
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procedimento envolvem resumidamente: a separação de óleo, gás, água e impurezas presentes; 

adequação das condições necessárias para transferir os hidrocarbonetos para unidades 

avançadas de processamento; e tratar a água antes de descartar ou reinjetar. 

Apesar da importância de cada processo e planejamento na exploração de petróleo, 

algumas etapas não foram abordadas diretamente. O item seguinte aprofunda a temática de um 

dos sistemas de equipamentos da etapa de perfuração. 

 

 

2.2 Sistema de Circulação   

 

 

Durante a perfuração, a sonda apresenta uma gama de equipamentos responsáveis por 

desempenharem funções específicas. Um sistema integra cada conjunto de equipamentos com 

funções semelhantes (BOURGOYNE et al, 1986). 

Dentre os diversos sistemas, Adam et al (1991) & Thomas (2004), delimitam os mesmos 

em:  

• Sustentação de Cargas; 

• Geração e Transmissão de Energia; 

• Movimentação de Carga; 

• Rotação; 

• Circulação; 

• Segurança do poço; 

• Monitoramento. 

Cada conjunto possui sua devida importância e necessidade no processo da perfuração. 

No que tange a temática de fluidos de perfuração, o sistema de circulação possui papel 

fundamental. 

Segundo Caenn et al (2014), o tratamento do fluido de perfuração e sua circulação é 

responsável pelo sistema de circulação. Em um procedimento padrão, bombas fornecem energia 

para o fluido percorrer toda a coluna e perfuração e saírem através de jatos pela broca. Em 

seguida, retorna ao topo do poço pelo espaço anular carregando os sólidos desprendidos com o 

avanço da broca. No topo do poço, o fluido que chega com estes sólidos é armazenado em 

tanques para receber o devido tratamento. 

O bombeamento do fluido de perfuração corresponde à primeira etapa, denominada 

como fase de injeção. As bombas de lama sugam o fluido dos tanques para injetar na coluna de 
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perfuração, onde o primeiro percorre o segundo até atingir a broca e ser expelido por seus jatos 

(CAENN et al, 2014). Um modelo de bomba encontra-se na figura 2.4. 

 

Figura 2.4 – Bomba de Lama Modelo 12P160. 

Fonte: DX, 2018. 

 

Com o avanço da broca e dependendo da geometria do poço, ocorrem diferentes 

necessidades de vazões e pressões de bombeio dos fluidos de perfuração. O início da perfuração 

requer grandes vazões de injeção (maior largura do poço), implicando na utilização em paralelo 

das bombas de lama. O aumento da profundidade modifica os requisitos de vazão e pressão. 

Com menor vazão e maior pressão, utiliza-se apenas uma bomba reestruturada para atender as 

condições do processo (WALKER & MAYES, 1975). 

A etapa seguinte é denominada retorno e inicia-se nos jatos da broca. Conforme o fluido 

de perfuração é despejado no poço através da broca, o primeiro ascende entre o espaço da coluna 

de perfuração e o poço até atingir o topo do poço. Neste processo, o fluido carreia os fragmentos 

da rocha triturada pela broca até o topo, encerrando a etapa ao atingirem a peneira vibratória 

(WALKER & MAYES, 1975). 
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A figura 2.5 mostra o fluxo do fluido através do interior da coluna, passando pela broca 

e voltando pelo espaço entre a coluna de perfuração e as paredes do poço. 

 

Figura 2.5 – Representação do Trajeto da Lama de Perfuração. 

 

Fonte: Suryantoko, 2016. 

 

A última etapa corresponde ao tratamento do fluido de perfuração que retorna ao topo 

do poço. Através de uma série de equipamentos é feita a separação do fluido de perfuração de 

partículas sólidas ou gás. A lama devidamente separada tem suas propriedades ajustadas para 

retornar ao poço através de aditivos químicos, caso suas propriedades tenham se modificado 

durante a circulação (ORMSBY, 1973). 

Ao sair do poço, o fluido de perfuração passa pela peneira vibratória, o primeiro 

equipamento do sistema de tratamento. A função da peneira é separar sólidos maiores que grãos 

de areia e cascalhos do fluido (NRC, 1994). 

De maneira a retirar sólidos cada vez menores da lama, diferentes hidrociclones são 

utilizados. Em Gauto (2011), após a peneira vibratória encontra-se o desareiador, um conjunto 

de dois a quatro hidrociclones de 8 a 20 polegadas. Estes equipamentos com estas 

especificações permitem separar areia do fluido.  

Dando continuidade ao tratamento, um maior número de hidrociclones e com menores 

diâmetros são aplicados para retirar partículas com granulometria equivalente ao silte. O 

conjunto de oito a doze hidrociclones de quatro a cinco polegadas é chamado dessiltador. O 
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mud cleaner, apesar de possuir a mesma capacidade de separação que o dessiltador, possui a 

possibilidade de recuperar partículas que podem ser úteis ao fluido, economizando o gasto com 

adição de novos aditivos que seriam retirados e descartados. (GAUTO, 2011). 

 

Figura 2.6 – Etapa do Condicionamento do Fluido de Perfuração. 

Fonte: Traduzido de NRC, 1994. 

 

Thomas (2004) cita alguns equipamentos que podem estar presentes em algumas 

sondas, como centrífugas, centrífugas de alta velocidade e desgaseificadores. As centrífugas 

possuem a função de retirar partículas não retiradas pelos hidrociclones dos equipamentos 

anteriores. O desgaseificador separa o gás do fluido de perfuração, elemento este perigoso 

quando é colocado em recirculação. A figura 2.6 demonstra a trajetória do fluido nesta etapa.  

 

 

2.3 Características Gerais de Fluidos de Perfuração   

 

 

Conforme a broca avança e aumenta a profundidade do poço, a retirada de rochas da 

formação pode desestabilizar o entorno e provocar desmoronamentos. O fluido de perfuração 

preenche o espaço perfurado e possui propriedades calculadas para manter a estabilidade da 

operação. Em cada situação e etapa da perfuração o fluido sofre modificações através de 

aditivos químicos, com a finalidade de controlar suas propriedades e desempenhar diversas 

funções (DARLEY & GRAY, 1988). 
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Segundo AMOCO (1994), os fluidos de perfuração apresentam diversas características 

e suas composições devem ser especificadas de maneira a cumprir alguns objetivos: 

• Conferir estabilidades químicas e físicas às paredes do poço; 

• Ser um produto estável quimicamente; 

• Custo compatível com o processo; 

• Fornecer potência hidráulica aos motores de fundo e à broca; 

• Mesmo com a circulação em repouso, manter os sólidos suspensos; 

• Resfriar, limpar e lubrificar a broca e a coluna de perfuração; 

• Ter as pressões de subsuperfície controladas; 

• Garantir a suspensão de sólidos perfurados; 

• Ser suscetível a tratamentos físico-químicos com aditivos; 

• Não reagir nem danificar as formações rochosas; 

• Permitir a coleta e transmissão de dados à superfície feita por equipamentos de 

medição. 

 

 

2.3.1 Propriedades de Fluidos de Perfuração 

 

 

O controle das propriedades dos fluidos de perfuração pode ser feito no âmbito químico 

ou físico, sendo o segundo mais usual e com maior abrangência em todos os tipos de fluidos. O 

controle das características químicas possui maior aplicação na diferenciação de tipos de fluidos 

(PETROBRAS, 2011). 

Os atributos físicos de maior interesse na indústria e comumente avaliados nas sondas 

envolvem a densidade, forças géis, parâmetros de filtração, parâmetros reológicos e fração de 

sólidos. Ainda em parâmetros físicos, outros avaliados em menor escala são a estabilidade e 

resistividade elétrica e o índice de lubricidade. Os atributos químicos medidos com maior 

frequência são o teor de cloretos e bentonita, acidez e alcalinidade. Outras características menos 

avaliadas são o teor de magnésio e cálcio, concentração de potássio e de sulfeto de hidrogênio 

(PETROBRAS, 2011). 
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2.3.1.1 Propriedades Físicas 

 

 

Em suma, a densidade de uma substância corresponde à quantia de massa pelo volume 

que ocupa. Este conceito se amplia para os três estados físicos da matéria, indicando maiores 

densidades para sólidos e menores para gases. No processo de perfuração a densidade do fluido 

usado deve apresentar especificações entre dois limites calculados. O efeito da densidade do 

fluido é traduzido como pressão que exercerá sobre as paredes do poço, seus valores devem ser 

situados entre a pressão de fratura2 e pressão de poro3 (AMYX et al, 1960). 

Em análises de parâmetros reológicos pode-se citar a viscosidade marsh, a viscosidade 

plástica e o limite de escoamento. A viscosidade Marsh (VM) reflete o nível de espessamento 

do fluido, definido pelo tempo de escoamento por uma quantidade de volume em um funil com 

especificações determinadas. A viscosidade plástica (VP) é utilizada como parâmetro no 

modelo reológico de Bingham, expressando a relação entre tensão de cisalhamento e taxa de 

deformação. Os fluidos conhecidos como plásticos de Bingham necessitam de uma energia 

inicial para se deformarem e então permitir um escoamento, chamada de limite de escoamento 

(LE) (CURRIE, 2002). 

A força gel é um parâmetro presente em fluidos que diminuem sua viscosidade através 

da combinação da tensão de cisalhamento e tempo, chamados de fluidos tixotrópicos. Estes 

fluidos apresentam características parecidas com os pseudoplásticos, possuindo um estado 

semirrígido em repouso e diminuindo sua viscosidade ao aplicar uma força de cisalhamento. A 

diferença entre os dois tipos de fluidos está na influência do tempo ao se aplicar a mesma tensão 

de cisalhamento em ambos, atingindo uma viscosidade contínua no pseudoplástico e uma 

redução gradual da viscosidade durante o efeito dessa tensão no tixotrópico (HONEY & 

PRETORIUS, 1999).   

Honey & Pretorius (1999) definem o grau de tixotropia de um composto sendo a 

diferença entre a resistência inicial ao se colocar fluido em escoamento (força gel inicial) e a 

resistência de reiniciar o fluxo após um tempo definido em repouso (força gel final). 

                                                 

2 A pressão de fratura é determinada pela pressão máxima suportada pela rocha antes de ser fraturada por agentes 

externos. Os fluidos de perfuração devem apresentar valores abaixo desta pressão calculada (AMYX et al, 1960). 
3 A pressão de poro representa a pressão causada nos fluidos de dentro das rochas devido ao seu armazenamento, 

tendendo a migrar estes fluidos para o interior do poço, Este valor de pressão é o mínimo dos cálculos feitos para 

a densidade da lama de perfuração, de modo a impedir que ocorra esta migração (AMYX et al, 1960).  
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 Os parâmetros de filtração de um fluido de perfuração podem ser definidos em filtrado, 

teor de areia (ou sólidos) e retorta. O filtrado representa a capacidade em volume do fluido em 

atravessar um filtro em um determinado espaço de tempo, refletindo na tendência da lama em 

adentrar na formação rochosa pelo processo de filtração. A análise de filtrado pode ser feita em 

diferentes condições, geralmente realizadas com filtros API (American Petroleum Institute) e 

filtros de alta pressão e alta temperatura (HPHT) (GALL et al, 1988). 

Tanto o teor de areia quanto o de sólidos indicam a medida percentual destes 

componentes no fluido de perfuração. Estes teores influenciam em outras propriedades e na 

possibilidade de danificarem equipamentos em contato, buscando-se manter em níveis 

mínimos. A retorta é uma medida percentual mais completa, analisando a participação de cada 

constituinte do fluido. Através da retorta é possível calcular outros parâmetros e tomar decisões 

de controle dos mesmos (GALL et al, 1988). 

 

 

2.3.1.2 Propriedades Químicas 

 

 

Uma maior acidez da lama de perfuração pode corroer equipamentos e prejudicar as 

formações rochosas, necessitando de um controle de pH do fluido. A manutenção deste 

parâmetro é realizada através de indicadores e objetivam manter seu valor em torno de sete a 

dez, configurações de alcalinos baixos (MITTAL, 1979). 

Os testes de salinidade da lama são desenvolvidos através de titulações de íons cloreto, 

avaliando a massa precipitada desses sais por volume de análise. Sua verificação permite acusar 

influxos de água salgada advindas da formação e identificar uma rocha com alto teor salino 

sendo perfurada (EL-BELBOL & BUENFELD, 1988). 

O MBT é um teste que utiliza o azul de metileno, avaliando volumetricamente por 

adsorção o teor de sólidos bentoníticos ou ativos no fluido de perfuração. O objetivo é medir a 

capacidade de trocar cátions entre as argilas e os sólidos ativos da formação com o fluido. A 

apresentação de valores neste teste indica que sólidos da formação estão se dispersando no 

fluido de perfuração (EL-BELBOL & BUENFELD, 1988). 

A tabela 2.1 apresenta dois fluidos distintos sendo submetidos a diversos testes, 

incluindo os descritos nos dois subitens anteriores. 
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Tabela 2.1 – Testes para Controle de Propriedades de Fluidos de Perfuração . 

 

Fonte: Porfírio, 2013. 

 

 

2.3.2 Tipos de Fluidos de Perfuração 

 

 

A distinção entre os tipos de fluidos de perfuração se baseia na sua composição, tendo 

como avaliação o principal constituinte do fluido em questão. A classificação é definida entre 

fluidos à base de óleo, à base de água e fluidos à base de ar. Mesmo com tipos diferentes, as 

lamas de perfuração podem apresentar papéis semelhantes ou totalmente opostos em algumas 

situações. Esta particularidade é justificada devido aos componentes acrescentados no seu 

preparo, que atribuem características únicas a cada lama (GRAY et al, 1980). 

Segundo Kania et al (2015), os fluidos à base de água são os mais utilizados pelo setor, 

seguidos pelos à base óleo e por último à base de ar. Além da predominância do tipo de 
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constituinte na fase contínua ou descontínua (bolhas), a natureza dos aditivos influencia na 

caracterização do tipo de base. 

   

 

2.4. Fluidos de Perfuração à Base de Água 

 

 

Dentro da classificação de fluido à base água existem três ramificações baseadas no teor 

de salinidade da água de preparação empregada: doce; salgada; ou dura. A água doce apresenta 

salinidade abaixo de 1.000 ppm de cloreto de sódio (NaCl) equivalente. Nestes fluidos com 

essa característica não há necessidade de pré-tratamento químico da água devido ao 

desempenho dos aditivos não serem afetados pelas especificidades intrínsecas da mesma 

(FINK, 2011).  

Em Fink (2011), quando a água apresenta salinidade superior a 1.000 ppm de NaCl 

denomina-se como água salgada e necessita de um pré-tratamento à adição de outros 

compostos. De maneira análoga, a água dura também precisa de preparo, sua definição é 

marcada pela presença de sais de magnésio e cálcio dissolvidos em concentrações que podem 

influenciar no efeito dos aditivos. 

A escolha da água de preparo se baseia em alguns parâmetros como: disponibilidade de 

cada tipo; custo de transporte e tratamento associados; formações geológicas que serão 

perfuradas; produtos químicos adicionados; os equipamentos em contato com o fluido de 

perfuração; técnicas utilizadas para avaliar as formações (FINK, 2015).   

Segundo Fink (2015), o principal objetivo dá água é garantir um meio que possa 

espalhar em seu interior quaisquer partículas presentes no fluido, de modo a evitar que as 

mesmas se aglomerem e prejudiquem a fluidez da lama e do processo. O controle de algumas 

propriedades é feito majoritariamente por argilas e polímeros. Estes conferem forças géis, 

viscosidade, filtrado e limites de escoamento necessários para estabilizar as paredes do poço e 

remover quaisquer sólidos perfurados. 

Os compostos sólidos presentes na lama podem apresentar natureza inerte ou ativa. Os 

sólidos inertes comumente são resultados de aditivos químicos ou partículas finas desprendidas 

das rochas perfuradas. A maioria dos compostos que visam aumentar a densidade da lama são 

inertes, como por exemplo, a baritina e hematita. A natureza ativa em geral está presente em 

materiais argilosos, conferindo viscosidade ao fluido. Para este fim a bentonita é a mais 

utilizada no setor (HUANG et al, 2016). 
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Em Thomas (2004), os produtos químicos mais comuns e as propriedades controladas 

associadas nos fluidos à base água são: 

• Dispersantes: Lignossulfato, fosfatos, lignito; 

• Redutores de filtrado: Amido; 

• Controladores de pH: Cal Hidratada, soda cáustica; 

• Surfactantes: Diversos compostos que visam reduzir a tensão superficial e 

emulsificar o fluido, como a lecitina de soja; 

• Floculantes: Cloreto de sódio e cal; 

• Removedores de magnésio e cálcio: Bicarbonato de sódio e carbonato de sódio; 

• Polímeros diversos: Objetivo de viscosificar, reduzir filtrado ou desflocular; 

• Bactericidas: Paraformaldeído e cal; 

• Inibidores e formações ativas: Sódio e cálcio; 

• Anticorrosivos, traçadores químicos, antiespumantes, entre outros. 

A primeira camada de rochas no início de perfuração é pouco afetada pelo contato com 

a água doce, sendo praticamente inerte. Em geral, os fluidos não inibidos são utilizados nessa 

primeira etapa até o início do revestimento de superfície, devido à maior inércia entre o fluido 

e a rocha (NEFF et al, 2000).   A classificação dos fluidos à base água pode ser observada na 

figura 2.7. 

 

Figura 2.7 – Classificação de Fluidos de Perfuração à Base água. 

 

Fonte: Thomas, 2004.            

  

Os fluidos inibidos são utilizados nas camadas de rochas que apresentam alto grau de 

atividade com a água doce, reagindo com a mesma. Os efeitos desencadeados são diversos e 
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abrangem em tornar a rocha dispersível, plástica, expansível ou solúvel. A fim de combater 

esses efeitos são adicionados compostos inibidores que minimizam ou retardam essas reações. 

Dentre os tipos de inibidores estão os físicos e os químicos. Os físicos impedem o contato da 

rocha com a água e preenchendo as lacunas que permitiriam a reação entre os dois componentes. 

Sódio, cal e outros produtos funcionam como inibidores químicos, diminuindo a atividade 

reativa do fluido com a rocha (AMORIM et al, 2011). 

As outras duas categorias de fluidos à base água são usadas em condições especiais. O 

fluido com baixo teor de sólidos é utilizado para melhorar a taxa de perfuração realizada pela 

broca e reduzindo assim o custo de perfuração. Emulsionar com óleo visa reduzir a densidade 

do sistema como estratégia para evitar perdas de circulação em regiões com baixa pressão de 

poro ou fratura (AMORIM et al, 2011). 

 

2.5. Aditivos Utilizados em Fluidos de Perfuração 

 

 

Aditivos representam os componentes misturados à lama de perfuração com o objetivo 

de conferir características singulares físicas ou químicas ao fluido. O preparo do fluido de 

perfuração abrange quais objetivos o mesmo deve cumprir, as condições de perfuração e 

possíveis interações entre os aditivos com a fase principal da lama e a rocha. Cada etapa da 

perfuração se utiliza um fluido preparado diferente, portanto, os aditivos são constantemente 

atualizados e substituídos se necessário para adequar a lama ao processo (HEILHECKER et al, 

1989).  

A seção 2.4 cita algumas das aplicações dos aditivos em fluidos à base água, podendo 

estender seus objetivos aos fluidos de outras bases (óleo e ar). Alguns compostos permeiam o 

controle de: densidade, pH, viscosidade, filtrado, inibidores, entre outros (HEILHECKER et al, 

1989). 

Embora exista uma ampla variedade de aditivos disponíveis, os subitens seguintes nesta 

sessão revisam somente os conceitos dos compostos utilizados na metodologia.        
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2.5.1. Viscosificantes 

 

 

Antigamente, o grande desafio na área de fluidos de perfuração era atingir as 

características reológicas pretendidas para o carreamento dos sólidos. O estudo acerca de 

aditivos para exercer essa função possibilitou avanços na determinação de agentes 

viscosificantes para serem aplicados na indústria de petróleo. Os viscosificantes mais utilizados 

atualmente como aditivos no preparo de fluidos de perfuração são bentonita, 

carboximetilcelulose e goma xantana. Bentonita é o nome dado a uma mistura de argilas de 

grãos bastante finos. Essas argilas incham quando entram em contato com água, promovendo 

o aumento na viscosidade do fluido desejada. Normalmente impura, costuma conter feldspatos, 

calcita, quartzo e pirita em sua composição (CURRIE, 2002). 

Este trabalho visa estudar a solubilidade da goma diutana, um composto similar a 

xantana.  

A goma diutana é um novo polímero bio-fermentado produzido por uma cepa de 

bactérias género Sphingomonas de ocorrência natural A este biopolímero foi dado o nome 

genérico de goma diutana (NAVARRETE et al, 2000). Sua configuração polimérica pode ser 

observada na figura 2.8. 

 

Figura 2.8 – Estrutura Molecular da Diutana. 

 

Fonte: NAVARRETE et al, 2000. 

 

A diutana é um polissacarídeo feito a partir de um processo de fermentação aeróbica. 

Sua fabricante é a CP Kelco. As soluções de goma diutana apresentam uma característica mais 
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pseudoplástica do que as soluções de goma xantana. Ela pode também ser utilizada como 

espessante, estabilizador de emulsão e agente de suspensão do fluido. Comparando também 

com a goma xantana, a diutana possui uma densidade menor de carga de ânions, possuindo uma 

compatibilidade melhor com sal, e íons de cálcio. A diutana apresenta boa performance também 

com pH e temperaturas elevadas (HONEY & PRETORIUS, 1999). 

Boa parte dessas características se deve à conformação molecular da goma diutana em 

meio aquoso, pois ao contrário da goma xantana, sua estrutura molecular pouco varia com a 

adição de sais ou o aquecimento da mistura (XU et al, 2015), pois sua conformação molecular 

não sofre alteração e suas características são mantidas, enquanto a goma xantana, nas mesmas 

condições, sofre grandes mudanças, alterando não somente a hidratação da molécula, chegando 

a gerar uma desordem na sua cadeia polimérica, formando estruturas desordenadas. Este 

comportamento está evidenciado na figura 2.9.  

Figura 2.9 – Representação esquemática da transição da conformação molecular da goma diutana e 

goma xantana em soluções aquosas. 

 

Fonte: modificado de XU et al, 2015. 

 

Dentre as características da goma diutana pode-se citar:  

• É dissolvida em processos frios e quentes; 

• Provê grande viscosidade e estabilidade mesmo em pequenas dosagens; 
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• Apresenta elevada característica pseudoplástica; 

• Demonstra boa performance como estabilizadora de emulsão e suspensão; 

• Não desgasta com partículas grandes ou pesadas; 

• Atua como solução aquosa para lubrificação; 

• Possui boa estabilidade térmica; 

• Possui boa compatibilidade com compostos de cimentação e altas concentrações 

de sal; 

• Possui boa estabilidade contra o ciclo de congelamento\descongelamento. 

 

 

2.5.3. Tensoativos 

 

 

Em Daltin (2011), dois tipos de misturas são apresentados: homogêneas e heterogêneas. 

A primeira possui fase única enquanto a segunda não se mistura completamente e apresenta 

mais de uma fase. O resultado da não solubilidade entre substâncias diferentes é relatado na 

diferença entre polaridades das mesmas, em que moléculas polares não são miscíveis totalmente 

em moléculas apolares e vice e versa.  

A definição para cada tipo de mistura possui ramificações além de sistemas homogêneos 

e heterogêneos. Baseando-se que as misturas apresentam uma fase dispersa e uma dispersante, 

a variação do tamanho das partículas dispersas pode classificar essas dispersões em: soluções, 

com partículas menores que 1 nm e mistura homogênea; dispersões coloidais, entre 1 nm e 1000 

nm e heterogênea; e suspensões, acima de 1000 nm e heterogênea (PIRES, 2002). 

A emulsão é uma subclassificação das dispersões coloidais, onde ocorre a mistura de 

dois compostos líquidos imiscíveis. O líquido disperso se encontra na forma de minúsculos 

glóbulos na fase dispersante. A definição de emulsão é dada para misturas que conseguem 

manter a dispersão por períodos razoáveis de tempo sem a adição de energia externa para a 

mistura. Devido a essa instabilidade entre as duas fases, os emulsificantes são adicionados para 

retardar essa separação natural (PIRES, 2002).     

Os Tensoativos pertencem ao grupo de compostos que modificam a solubilidade de 

substâncias em outras, possuindo partes polares e apolares e facilitando a mistura de compostos 

com ambas as características. Adicionando-se tensoativos na água (polar) é possível melhorar 

a miscibilidade entre a mesma com compostos apolares (CONDE et al, 2003). 
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2.5.3.1 Lecitina de Soja 

 

 

Segundo Moretto & Fett (1998), a lecitina é denominada como uma mistura de 

compostos orgânicos de fosfolipídeos específicos, como os fosfatídeos. A estrutura molecular 

deste tipo de lipídeo possui um radical de glicerina ligada a um fosfato-colina e este a dois 

ácidos graxos. A fosfatidilcolina é o componente principal das lecitinas comercializadas e 

podem estar misturadas a outras proteínas, óleos, fibras e carboidratos. Sua fórmula molecular 

poder ser observada na figura 2.10. 

 

Figura 2.10 – Estrutura Molecular da Fosfatidilcolina. 

 

 

Fonte: MARTHINA, 2011. 

 

Segundo Castejon (2010), a lecitina pode ser obtida de algumas substâncias oleaginosas, 

dentre elas, o milho, a soja e a gema de ovo. As indústrias cosméticas, farmacêuticas e 

alimentícias são as que possuem a maior parcela de utilização deste composto. A lecitina, possui 

em sua molécula uma parte polar, e uma parte apolar, como aponta a figura 2.11. 

 

Figura 2.11 – Polaridades Presentes em um Fosfolipídeo. 

 
Fonte: modificado de SPILBURG, 2003. 
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Dentre os tipos de lecitina dispostas no mercado a com maior disposição é a advinda da 

soja. De acordo com Mueller et al (1994), a lecitina de soja é um subproduto na produção do 

óleo de soja, refinado durante um dos processos. A composição do produto comercializado 

abrange 2% de umidade, 38% de óleo e 60% de fosfolipídeos. 

Os fosfatídeos apresentam parcelas polares e apolares em sua composição. Essa 

dualidade configura importância na emulsificação de compostos misturados a lecitina, 

incluindo fluidos de perfuração (MUELLER et al, 1994). 

 

 

2.5.3.2 Álcool Laurílico Etoxilado 

 

 

Assim como os outros tensoativos, o álcool laurílico etoxilado possui uma molécula 

com naturezas polares e apolares. O segmento apolar é originário da cadeia de carbono do 

álcool. A parte polar é resultante da cadeia de óxido de etileno. Sua obtenção é feita a partir da 

reação do álcool laurílico, derivado de fontes naturais e renováveis, com o óxido de etileno. A 

representação genérica do composto é feita na figura 2.12. O sub índice “x” representa o número 

médio de moles de óxido de etileno (grau de etoxilação) e "R" representa a cadeia de carbono 

do álcool laurílico (OXITENO, 2011). 

 

Figura 2.12 – Fórmula Generalizada do Álcool Laurílico Etoxilado. 

Fonte: OXITENO, 2011. 

 

 O aumento do grau de etoxilação aumenta a natureza polar da molécula e, como 

consequência, altera a solubilidade em água e as propriedades de espuma, detergência, 

emulsificação e molhabilidade. A figura 2.13 evidencia que o álcool laurílico possui uma parte 

apolar, derivada somente do álcool, enquanto a parte gerada a partir do óxido de eteno é 

responsável pela parte polar da molécula. Este surfactante atua como emulsionante, detergente, 

solubilizante, fixador de essência e intermediário de síntese para obtenção de surfactantes 

sulfatados (OXITENO, 2011).  
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Figura 2.13 – Etoxilação e polaridade da molécula de álcool laurílico etoxilado. 

 

 

Fonte: Modificado de JOSEMMR11,2018 

 

 

O álcool laurílico etoxilado possui excelente poder de redução de tensão superficial. 

Esses produtos geralmente não precipitam na presença de íons de dureza da água (sais de cálcio 

e de magnésio) e são compatíveis com surfactantes aniônicos, catiônicos e não-iônicos, 

mantendo e apresentando estabilidade química e física em meio alcalino e ácido e em diferentes 

temperaturas (OXITENO, 2011).  

Estudos também mostraram a capacidade de estabilizar a formação de emulsões e micro 

emulsões, permitindo que a mistura não sofra os efeitos gravitacionais, mantendo-se em 

constante movimento browniano. Desta forma, efeitos como floculação, sedimentação ou 

creaming são evitados (BOUCHEMAL et al, 2004, & MANSUR et al, 2007).  
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3 METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo será abordada a metodologia e os materiais utilizados no experimento. 

 

 

3.1. Materiais e Equipamentos 

 

 

Neste experimento, foram utilizados os seguintes materiais: Lecitina de Soja, Hidróxido 

de sódio P.A. (Vetec Química Fina LTDA), Ácido Clorídrico (PA), DIUTANA®, álcool 

laurílico etoxilado (Alkonat ® L10, Alkonat ® L20, Alkonat ® L30), Cloreto de Sódio (sal de 

cozinha Cisne), filtro de papel quantitativo Framex (J. Prolab). O Hidróxido de sódio e o ácido 

clorídrico foram utilizados para o ajuste do pH das amostras, e o sal para o ajuste da salinidade.   

Foram utilizados durante o procedimento experimental os seguintes equipamentos: 

balança analítica Adventurer Modelo AR2140; agitador magnético com aquecimento QUIMIS 

Modelo Q261-12; termômetro químico analógico com escala interna de mercúrio Incoterm 

Modelo 5003; medidor de salinidade/condutividade TDS Tester AD32, pHmetro / medidor de 

pH Microprocessado de Bancada 10W Q400MT Quimis. 

 

 

3.2. Metodologia  

 

 

A goma diutana possui características muito similares a goma xantana, e em 

experimentos realizados anteriormente com a goma xantana foi obtido um ganho considerável 

na solubilização da mesma com a utilização de lecitina em fluidos aquosos. Também foi 

utilizado o álcool laurílico etoxilado como tensoativo. O trabalho será executado seguindo o 

fluxograma da figura3.1: 
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Figura 3.1 – Fluxograma das etapas a serem executadas. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

3.2.1. Ensaios Iniciais  

 

A fim de se determinar a faixa ideal da concentração de lecitina para a maior 

solubilidade da goma diutana em meio aquoso, foi adicionada de forma direta na goma diutana 

a lecitina de soja. Após adicionar, foi misturado até que apresente característica uniforme. Foi 

feito um ensaio onde variou-se a concentração de lecitina em cada amostra em 

aproximadamente 4% do valor da massa de diutana, iniciando o teste com uma amostra sem a 

adição de lecitina de soja. Devido ao aspecto similar ao melaço, a lecitina em quantidades 

elevadas modifica as características da mistura preparada, fazendo com que a diutana, que se 

apresenta como um pó seco em sua forma pura, passa a apresentar características similares à 

uma massa úmida. As dissoluções foram feitas em Erlenmeyer de 250 ml contendo 250 ml de 

água. Foi fixada a massa de 1g de goma diutana nos ensaios iniciais, baseado na concentração 

usual da goma xantana na indústria do petróleo no preparo de fluidos de perfuração base água, 

de aproximadamente 4,28 g/L (QUEIROZ et al, 2007). 

O padrão utilizado nos ensaios iniciais, a fim de se determinar uma melhor qualidade 

nos dados, foi a introdução da mistura preparada de diutana e lecitina de uma só vez no 

Erlenmeyer, ao invés de se adicionar aos poucos a mistura, evitando assim a formação de 

grumos, o qual é necessário para mensurar a massa que ficará retida no filtro. A mistura é 
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Iniciais
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análise mais profunda da concetração 

Definir a 
concentração ideal 
de lecitina de soja 

para a solubilização 
da goma 

Verificar a 
influência das 

variáveis estipuladas

Verificar a interação 
com o álcool e qual 
o nível de etoxilação 
ideal



25 

 

 

adicionada e permanece em agitação por 5 minutos em velocidade média (3) no agitador 

magnético com agitadores de 2 cm de comprimento.  

Após esse período, ele foi levado a um funil com um filtro de papel, situado no topo de 

um Kitasato, ligado à uma bomba a vácuo para acelerar a filtragem do fluido. Após isso, o filtro 

foi levado a uma estufa, onde o mesmo permaneceu até que estivesse completamente seco, na 

temperatura de 55 ºC. Após esse processo, os filtros, já secos, são pesados e a massa mensurada 

foi registrada e comparada com o total adicionado da mistura (massa de diutana + massa de 

lecitina).     

 

 

3.2.2. Ensaios Posteriores de Diutana e Lecitina de Soja 

 

 

Com os resultados da primeira bateria de ensaios, foi definido uma faixa menor para 

análise, sendo esta com a variação de lecitina a partir de 0% (em massa de diutana) até 8%, pois 

a princípio o melhor resultado foi com a concentração próxima a 4%. Para concentrações 

maiores de lecitina (acima de 18%), não foi possível fazer uma análise mais profunda, pois a 

mistura apresentou um comportamento imprevisto: a força gel da mistura se tornou tão grande 

que impossibilitou a filtragem do material, limitando assim a análise apenas em concentrações 

menores de lecitina de soja. Todas as misturas com lecitina de soja apresentaram uma 

viscosidade visivelmente maior do que a mistura sem adição de lecitina, além de melhorar a 

solubilidade e inibir a formação de grumos. Os grumos formados observados foram todos 

menores do que aqueles onde não foi utilizada a lecitina. 

Nessa segunda etapa, variou-se a quantidade de lecitina de soja em 1%, dentro da faixa 

predeterminada e manteve-se o tempo de agitação e a quantidade de água. O Erlenmeyer, os 

agitadores magnéticos e a velocidade e o tempo de agitação também foram os mesmos 

utilizados na primeira etapa do experimento. Após filtrado, seguindo o mesmo procedimento 

da etapa anterior, os filtros com os resíduos do fluido foram levados para secagem na estufa por 

48 horas a 55ºC, e posteriormente pesado para análise. 
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 3.2.3. Ensaios para Determinação de Parâmetros mais influentes 

 

 

Buscando um melhor entendimento sobre os fatores que influenciam a solubilidade da 

goma diutana em meio aquoso, foram determinados alguns parâmetros para análise da 

solubilidade, levando em consideração os fatores mais influentes no preparo do fluido de 

perfuração a fim de que o mesmo seja o mais adequado as características da formação do poço, 

como o pH, salinidade, temperatura, e a concentração de lecitina. Foi também analisada a 

interação dos fatores determinados com o surfactante álcool laurílico etoxilado, separando as 

amostras em quatro grupos de análise, um para cada tipo de surfactante (Alkonat ® l10, Alkonat 

® l20 Alkonat ®l30) e outro sem a adição de álcool laurílico etoxilado. 

Da mesma forma executada com a lecitina, a adição do álcool laurílico etoxilado se dará 

de forma direta à massa de diutana, onde será misturado junto com a lecitina até que a mistura 

se encontre de maneira uniforme. Esse procedimento foi adotado uma vez que em compostos 

com baixos níveis de etoxilação, que é o caso das amostras utilizadas neste experimento, o 

álcool laurílico etoxilado não é completamente solúvel em água (OXITENO, 2011). Foi 

adicionada uma quantidade igual a 10% da massa de diutana, O álcool laurílico etoxilado 

apresentou boa iteração com a lecitina de soja na diminuição da formação de grumos. 

Utilizou-se o método do planejamento fatorial completo na análise dos parâmetros, com 

a adição de um ponto central para cada bloco analisado, tornando assim possível a observação 

de erros experimentais. Para tal observação, foi utilizado o módulo DOE (Design Of 

Experiments) do software Statistica™ (Stratsoft, v.10.0), onde foi feito o planejamento para a 

segunda etapa do experimento. Os ensaios foram determinados de acordo com figura 3.2. 
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Figura 3.2 – Parâmetros Determinados dos Ensaios. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para cada parâmetro foram determinados três pontos, com intervalos iguais entre eles. 

Na figura 3.2, foram atribuídos valores -1,0 e 1, onde -1 representa o valor mínimo, 0 o valor 

central e 1 o valor máximo das amostras. Os valores estão representados na tabela 3.1.  

 

  Tabela 3.1 – Associação de Valores feitos aos Parâmetros Analisados.  

Parâmetros pH Salinidade(ppm) 
Temperatura 

(ºC) 
 %Lecitina   

-1 5 25 25  1%   

0 7 35 35  2%   

1 9 45 45  3%   

Fonte: Elaboração própria. 

 

Foi utilizada a concentração de 2% (m/m) de lecitina, concentração essa considerada 

ótima, obtida a partir da segunda parte do ensaio. 

 O preparo das soluções foi feito seguindo um mesmo padrão, onde primeiro se ajusta a 

salinidade, utilizando o sal de cozinha, adicionando a quantidade para se alcançar a salinidade 

determinada. Devido a limitação do equipamento de medição, que mede soluções de até 10ppm, 
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a solução teve uma amostra diluída em um volume 10 vezes maior, a fim de se atingir o alcance 

de medição do aparelho, selecionando uma amostra de 3 ml e diluindo em 30ml, possibilitando 

assim sua medição. 

 Depois é ajustado o pH da solução, utilizando-se uma solução feita a partir de hidróxido 

de sódio e outra solução a partir do ácido clorídrico. Foi necessária a diluição para que fosse 

mais preciso a calibração da solução, visto que a adição de pequenas quantidades de ácido 

clorídrico e hidróxido de sódio provocavam grandes variações no pH da mistura.  

Para se ajustar a temperatura, um agitador magnético com aquecimento foi utilizado, 

sendo monitorada com um termômetro de mercúrio com precisão de 1ºC.  

O primeiro experimento foi feito com a massa de diutana de 1g em 250 ml, porém, nessa 

nova configuração, não foi possível filtrar a mistura, devido à grande força gel apresentada.  

Foi definida então uma nova massa para os ensaios, procurando manter as proporções 

definidas anteriormente. Contudo, pela dificuldade de se manter a exatidão do experimento e a 

impossibilidade de controlar melhor a massa adicionada de álcool, foi definida que a 

concentração de álcool laurílico etoxilado seria de 12% (0,084g) da massa de diutana, com um 

erro de aproximadamente 1%.  

Após o preparo da água e da mistura de goma, lecitina e álcool, foram feitos os ensaios 

determinados pela figura 3.2 com os valores especificados na tabela 3.1, onde eles 

permaneceram sendo agitados por 10 minutos, para depois serem filtrados e levados a uma 

estuda a 50ºC, onde permaneceram até que o filtro ficasse completamente seco. 

O filtro então é pesado seguindo o mesmo processo descrito nas etapas anteriores, onde 

é calculada a relação entre a massa residual e a massa de lecitina, álcool e diutana adicionada à 

mistura. Deve se levar em consideração que, como a água é salgada, é esperado um valor maior 

na massa residual registrada, pois, quando se evapora a água, o sal que se encontra diluído na 

mesma permanece retido no filtro. Também foi observado o comportamento do fluido no 

período de agitação do mesmo. 
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4 RESULTADOS 

 

 

A goma diutana é composta de longas cadeias de carbono, devido a isso possui 

característica apolar. Isso dificulta bastante no preparo de fluidos de perfuração à base de água, 

sendo necessária uma atenção maior em sua adição e consequente solubilização, o que se torna 

um problema relevante em situações onde não é possível um período longo de preparo para a 

solubilização da goma. 

Atualmente, a fim de se evitar uma má solubilização da goma, ela é adicionada de forma 

lenta e gradual, permanecendo em agitação por longos períodos, chegando a levar algumas 

horas, buscando-se evitar a formação de grumos, como já foi citado anteriormente. Isso na 

indústria do petróleo pode ter um impacto muito grande, quando muitas vezes se opera em 

condições onde o custo da hora de operação se apresenta extremamente elevado, com espaço 

físico limitado e condições ambientais adversas, o que dificulta ainda mais a estocagem de 

material. 

A formação de grumos se dá devido a formação de uma camada superficial na goma, o 

que forma uma barreira, impedindo assim a hidratação completa da goma no interior do grumo, 

mantendo assim parte do material sem contato com o fluido (AMARAL et al, 2017).  

Esse efeito deve ser eliminado, pois os mesmos podem comprometer o fluxo, causando 

possíveis entupimentos, gerando um desgaste maior dos equipamentos e também gerar um 

gasto maior de material para se atingir a viscosidade exigida pelo sistema, visto que a parte 

retida no interior do grumo não executará sua função e será desperdiçada. 

Durante a perfuração de um poço de petróleo, o fluido deve escoar por toda a coluna até 

chegar à broca, onde deverá passar pelos jatos da broca. Nesse ponto, o fluido é submetido a 

um estresse muito grande, atingindo velocidades elevadas e a uma queda brusca de pressão, 

devida a grande restrição que ocorre pela diminuição da área de escoamento do fluido, como 

também pela ação mecânica da broca. Essa interação pode gerar um desgaste maior do 

equipamento, que além do custo de reposição da broca, ocasionará uma parada na operação, 

gerando um grande prejuízo. 

A goma xantana já é amplamente utilizada na indústria petrolífera como viscosificante, 

sendo considerada uma das melhores escolhas no aumento da viscosidade. Buscando uma 

alternativa que se adapte melhor aos desafios existentes no processo de perfuração dos campos 

do pré-sal, buscou-se na literatura uma alternativa que apresente boa relação com situações 

extremas, como ambientes com grande concentração de sal e também em meios mais ácidos e 
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básicos, ou seja, com pH em níveis mais extremos. A goma diutana foi escolhida, pois apresenta 

as características desejadas, pois sua reologia não apresenta grande alteração em ambientes com 

elevada concentração de sais ou com níveis elevados de pH. 

Como uma alternativa para acelerar o processo de dissolução de gomas, o uso de 

tensoativos vem demonstrando bons resultados se mostrando uma opção viável para o 

desenvolvimento do processo. A fim de desenvolver uma solução economicamente viável, 

buscou-se na literatura por um produto de baixo custo e fácil acesso no mercado. Dentro desses 

parâmetros, foi constatada a possibilidade da utilização da lecitina de soja, um tensoativo 

amplamente usado na indústria alimentícia para aumentar a solubilidade de produtos que 

possuem características de pó instantâneo, como o leite em pó, achocolatados, etc. 

Visando obter um ganho ainda maior na solubilização, será adicionada ao experimento 

um segundo surfactante, o álcool laurílico etoxilado. Ele será estudado como uma alternativa 

para acelerar a dissolução da goma junto com a lecitina de soja, e também qual a influência do 

nível de etoxilação na solubilização da mistura da goma diutana com a lecitina de soja. 

Para isso, inicialmente foi feito um estudo visando encontrar qual a interação da goma 

diutana com a lecitina, se haveria alteração na viscosidade de forma negativa e também qual 

seria a concentração ideal para se utilizar no experimento.  

Em um primeiro momento foi observado que a lecitina não apresentava interação que 

prejudicasse as características reológicas da mistura, tendo um comportamento dentro do 

esperado e dessa forma foi possível o desenvolvimento do estudo de forma satisfatória, 

permitindo também a definição de uma faixa de concentração para um estudo mais profundo 

da influência da concentração de lecitina na solubilidade da goma. Nesta primeira etapa foi 

selecionada como fluido para mistura a água destilada. 

Primeiramente foi separada uma amostra de um grama de diutana em adição de lecitina 

de soja para verificar o comportamento da mistura, e após a agitação durante o período de 5 

minutos, o aspecto do fluido observado apresentava um grande aumento na viscosidade, com 

um aspecto leitoso, translúcido, com alguns grumos visíveis na mistura.  
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Figura 4.1 – Aspectos A, B e C da mistura. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na figura 4.1 o aspecto A representa o início da mistura da água com a goma O aspecto 

B ilustra após cinco minutos de agitação. O último (C) representa a mistura com viscosidade 

maior, aparência leitosa e a formação dos grumos no interior da mistura. Após esse processo, a 

amostra foi levada para ser filtrada. 

Para acelerar o processo de filtragem foi utilizado um sistema com os equipamentos 

expostos na figura 4.2: um filtro de papel dentro de um filtro funil cerâmico sobre um Kitasato, 

este ligado através de uma mangueira a uma bomba a vácuo. 

 

Figura 4.2 – Filtro Funil Cerâmico, bomba de vácuo e Kitasato utilizados. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

A B C 
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A mistura foi completamente filtrada num intervalo de 5 minutos, restando assim apenas 

alguns grumos úmidos e o filtro de papel molhado. Essa amostra foi então levada para a estufa 

para então secar, e eliminar toda a água retida no papel do filtro, para posteriormente ser 

analisada. 

 

Figura 4.3 – Grumos Repousados na Amostra Cinco. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na figura 4.3 é possível observar que, após a filtragem do fluido, ficou retido no filtro 

uma fina camada do fluido, com aspecto gelatinoso, e diversos grumos semitransparentes. 

Uma segunda amostra, já com uma concentração de aproximadamente 4% de lecitina 

foi preparada, e adicionada na água, permanecendo em agitação pelo mesmo período que a 

amostra sem lecitina. A mistura apresentou uma aparência semelhante ao anterior, chegando ao 

aspecto desejado num período inferior a amostra sem lecitina.  

Foi observada uma viscosidade e força gel visivelmente superior à amostra sem a adição 

de lecitina de soja. Após o período de agitação, a amostra foi levada par ser filtrada. O tempo 

necessário para a mistura apresentar o aspecto final foi inferior à mistura sem a adição de 

lecitina de soja, sendo aproximadamente de 4 minutos. 

Os grumos formados possuíam um aspecto mais gelatinoso, indicando que o mesmo 

estava mais hidratado do que na amostra sem adição de lecitina. 

Grumos formados 

Camada retida no filtro 
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O procedimento foi repetido aumentando a concentração de lecitina, até que com uma 

concentração de 13% foi notado um grande aumento da força gel, o que levou a um tempo 

maior para a filtragem total (aproximadamente 10 minutos). Todas as amostras apresentaram o 

mesmo aspecto dos grumos durante a agitação, com característica mais gelatinosa.  

Ao se fazer o ensaio com concentração superior a 13%(17%, 21%), a mistura apresentou 

um aspecto de gel muito forte, e mesmo sendo essa uma característica desejada para o fluido, 

isso impossibilitou a análise da massa retida no filtro, pois mesmo com o auxílio da bomba de 

vácuo a filtragem não ocorreu e o fluido ficou retido totalmente no funil com o filtro de papel, 

com o resíduo obtido nas amostras de 13,5% e 17,3% da massa de lecitina exibidos na figura 

4.4.  Dessa forma, o foco do estudo permaneceu nas concentrações mais baixas de lecitina de 

soja, com dados de até 13% confiáveis.  

Contudo, vale a pena se ressaltar que o fluido que ficou retido no filtro, após a secagem 

apresentava uma camada brilhosa, semelhante aos grumos. Isso indica que possivelmente 

formou-se uma microemulsão onde as partículas sólidas ocasionaram o entupimento dos poros 

do filtro de papel. 

 

Figura 4.4 – Amostras 3 e com concentração 13,5% e amostra 4 com concentração de 17,43% de 

lecitina de soja. 

. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Após o período de secagem, os filtros foram levados para uma nova pesagem, e a 

diferença de massa do filtro foi relacionada com a quantidade de massa adicionada na mistura. 

Os resultados obtidos dessa comparação demonstraram que a concentração ótima de lecitina de 

soja foi próxima a 4%.  Foi observada uma redução na formação de grumos na amostra com 

Amostra 3 Amostra 4 
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concentração de lecitina de 4%, enquanto que na amostra com 8% houve um aumento 

significativo. As amostras são exibidas na figura 4.5. 

 

Figura 4.5 – Amostra 1 com 4% de lecitina e amostra 2 com 8% de lecitina. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para se determinar de forma mais exata o ponto ótimo da concentração de lecitina de 

soja para a solubilização, o procedimento foi repetido variando a concentração da massa de 

lecitina de soja em intervalos de 1% da concentração, de 0% até 8% do valor da massa da goma 

diutana.  

As amostras foram agitadas por 5 minutos e durante o processo de agitação, verificou-

se que a concentração de lecitina não influenciou de forma significativa o tempo necessário 

para que as amostras apresentassem as características finais, alcançando as mesmas com tempo 

próximo a 4 minutos. Após este processo, elas foram levadas para filtragem por outros 5 

minutos, para em seguida ficarem em repouso na estufa por um período de 48 horas até que 

estivessem completamente secas. As amostras obtidas após a secagem estão na figura 4.6. 

  

Amostra 1 Amostra 2 
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Figura 4.6 – Amostras 5,6,7,8,9,10,11,12,13.  

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Após o período de secagem, as amostras foram pesadas e a massa retida no filtro foi 

comparada com a massa total adicionada à água. Com essa comparação foi determinado que o 

ponto ótimo para a dissolução da diutana em água se deu com a concentração de lecitina de 2% 

do valor da massa de diutana. 

 Nota-se que ocorre um aumento significativo na formação de grumos com uma 

concentração próxima a 6% de lecitina. 

 Foi desenvolvido um ensaio do tipo planejamento fatorial, para que a partir de um 

estudo estatístico da variação de diversos fatores que podem alterar os resultados da 

Amostra 5 Amostra 6 Amostra 7 

Amostra 8 Amostra 9 Amostra 10 

Amostra 11 Amostra 12 Amostra 13 



36 

 

 

solubilização e que tem grande influência nas condições de campo, determinar quais serão os 

mais impactantes nos resultados obtidos da solubilização da goma diutana. 

Com os dados adquiridos, foram preparadas amostras baseando-se no planejamento 

fatorial completo, utilizando o módulo DOE (Design Of Experiments) do software 

STATISTICA 2010.  

Com base nos resultados obtidos nas etapas anteriores, foram decididos como pontos 

centrais a concentração de lecitina ideal (2%). O pH neutro (7), a temperatura de 35°C, e a 

salinidade média dos oceanos (35ppm de sal). 

A princípio, a massa de diutana adicionada a mistura foi semelhante a utilizada nas 

etapas anteriores, de 1g. No primeiro ensaio, onde foi feita a mistura com a salinidade da água 

com 35ppm, pH 7, temperatura de 35°C e concentração mássica de lecitina de 2%, sem a adição 

de álcool laurílico etoxilado, o fluido permaneceu em agitação por 10 minutos para então ser 

filtrado. Esse tempo maior de agitação demonstrou-se necessário para a melhor dissolução da 

mistura, pois nessas condições o tempo para se atingir um aspecto onde não ocorriam mais 

mudanças aparentes na mistura foi superior a 5 minutos.  

A amostra foi então levada para ser filtrada, porém ela apresentava um aspecto similar 

as amostras com concentração superior a 17% de lecitina obtidas anteriormente, com uma força 

gel muito elevada, impedindo assim a filtragem do fluido para obtenção do filtrado para análise. 

Como alternativa para se evitar esse problema, foi necessário a diminuição da massa de 

diutana adicionada na mistura, que passou a ser de 0,7 gramas. O procedimento foi repetido 

novamente mantendo-se todas as condições iniciais, temperatura, pH, concentração de lecitina, 

e salinidade. Desse modo foi possível a filtragem do fluido, permitindo assim a medição da 

massa retida no filtro. Esta quantidade de massa da diutana foi mantida para todos os ensaios 

posteriores estipulados. 

As amostras foram preparadas dentro das especificações determinadas e separadas em 

4 blocos, onde nos blocos 1, 2, 3 serão adicionados a mistura de lecitina e diutana o álcool 

laurílico etoxilado, Alkonat ® l10, Alkonat ® l20 e Alkonat ® l30 respectivamente.  

A princípio a massa de álcool adicionada seria 10% do valor da massa de diutana, mas 

devido a pequena quantidade de massa, a dificuldade foi muito grande para se chegar de forma 

precisa nessa concentração. Buscando manter o mais regular a fim de se obter a maior exatidão 

nos resultados a fração mássica de álcool selecionada para análise foi de 12% do valor da massa 

de diutana, o equivalente a quatro gotas de álcool laurílico etoxilado.  
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Foram preparadas inicialmente as amostras referentes aos pontos centrais, somando-se 

a amostra já obtida sem a adição de álcool laurílico etoxilado, sendo sempre mantido o padrão 

do experimento: 10 minutos para agitação e 10 minutos para a filtragem das amostras. O 

resultado das amostras após a secagem é exibido na figura 4.7. 

 

Figura 4.7 – Amostras 2.2, 2.3 2.4 e 2.5. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em uma análise inicial, é observado que, comparando o tamanho dos grumos formados 

nas amostras sem adição do álcool laurílico etoxilado (amostra 2.3) é observada uma redução 

grande no tamanho dos grumos com a utilização do álcool laurílico nas amostras 2.3 e 2.5, 

Amostra 2.2 Amostra 2.3 

Amostra 2.4 Amostra 2.5 
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enquanto na amostra 2.4 ocorreu um pequeno aumento no tamanho dos grumos. Na amostra 

2.3 o resíduo final possuía um aspecto diferente, com uma camada superficial de resíduo por 

cima do filtro.  

Em seguida, foi feito o preparo das amostras restantes para o desenvolvimento do ensaio 

estatístico. Foram preparadas 4 amostras para cada bloco, variando a concentração de lecitina, 

de modo que para cada bloco temos duas amostras com concentração maior (lecitina +1) e duas 

amostras com concentração menor de lecitina (-1), totalizando 16 amostras, excluindo-se os 

pontos centrais. Vale lembrar que a mistura do álcool, da lecitina e da goma é feita antes da 

adição na água preparada. As amostras ficaram guardadas em pinos fechados hermeticamente 

a fim de se evitar a possível hidratação da goma pela umidade do ar, evitando-se assim a 

contaminação das mesmas. 

Também foi necessário o preparo da água utilizada no experimento. Foram preparadas 

4 amostras de água, com um volume de 1,2 litros cada. Em cada amostra, foi variada a 

salinidade acrescentando sal e o pH com as soluções de hidróxido de sódio e ácido clorídrico 

em cada uma das amostras. As características finais de cada amostra de água preparada foram: 

• Amostra 1: Salinidade de 25ppm e pH 5 (salinidade -1, pH -1) 

• Amostra 2: Salinidade de 45ppm e pH 5 (salinidade +1, pH -1) 

• Amostra 3: Salinidade de 25ppm e pH 9 (salinidade -1, pH +1) 

• Amostra 4: Salinidade de 45ppm e pH 9 (salinidade +1, pH +1) 

A temperatura do fluido foi ajustada no momento em que seria adicionada a mistura de 

diutana, lecitina e álcool (não há adição do segundo tensoativo no bloco 4), pois era a única 

característica que apresentaria mudança após o preparo inicial.  

O procedimento executado para a obtenção das amostras para análise posterior se deu 

da mesma forma que o procedimento para a obtenção dos pontos centrais: Foi mantida a 

agitação do fluido por 10 minutos e a filtragem no sistema a vácuo por um período similar de 

10 minutos. Devido à falta de espaço disponível para secagem das amostras, as mesmas foram 

feitas em dois dias diferentes. No primeiro dia foram feitas as amostras com a temperatura da 

água a 25°C.  
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Figura 4.8 – Amostras2.13 e 2.11 do bloco 1, com álcool laurílico etoxilado EO-1(Alkonat ®l10). 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Observa-se na figura 4.8 pouca quantidade de grumos e a presença de uma camada 

superficial com aspecto similar a mistura 2.3, com um aspecto claro e grumos de tamanho 

reduzido. 

 

Figura 4.9 – Amostras 2.7 e 2.8 do bloco 2. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Amostra 2.13 Amostra 2.11 

Amostra 2.7 Amostra 2.8 



40 

 

 

Observa-se que na figura 4.9 a amostra 2.7 apresenta a formação de grumos pequenos e 

a 2.8 apresenta a formação de uma camada de cor levemente amarelada, com grumos com 

tamanho bastante reduzido. 

 

Figura 4.10 – Amostras 2.12 e 2.10 do bloco 3. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como foi observado na figura 4.10, em ambas as amostras é possível observar no filtro 

uma camada branca similar  e também a presença  de grumos. 

 

Figura 4.11 – Amostras 2.6 e 2.9 do bloco 4. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Amostra 2.12 Amostra 2.10 

Amostra 2.9 Amostra 2.6 
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Já na figura 4.11, em ambas as amostras 2.6 e 2.9, que fazem parte do bloco 4, não 

ocorreu a formação de qualquer camada sobre o filtro. Contudo os grumos formados 

apresentavam tamanho superior as demais amostras realizados no primeiro dia, com a 

temperatuda da água de 25°C. 

 Após a secagem das primeiras amostras, foi dado início a fase final do experimento, 

seguindo o processo definido anteriormente, com a temperatura da água de 45°C. Nesse 

processo não foi notada significativa diferença das características do fluido durante a agitação. 

O tempo para que o aspecto adquirido pela amostra para se atingir as características finais, 

semelhante ao final dos 10 minutos de agitação, permaneceu similar às etapas anteriores, 

indicando que a influência da temperatura no tempo para se atingir as características finais não 

é grande. 

A seguir,  nas figuras 4.12, 4.13, 4.14 e 4.15, encontram-se as imagens das amostras 

obtidas no segundo dia. 

 

Figura 4.12 – Amostras 2.14 e 2.17 do bloco 1: Álcool laurílico etoxilado EO-1 (Alkonat ® l10). 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 4.13 – Amostras 2.15 e 2.18 do bloco 2: Álcool laurílico etoxilado EO-2 (Alkonat ® l20). 

 

Fonte: Elaboração própria. 

  

Amostra 2.14 Amostra 2.17 

Amostra 2.15 Amostra 2.19 
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Figura 4.14 – Amostras 2.19 e 2.21 do bloco 3: Álcool laurílico etoxilado EO-3 (Alkonat ® l30). 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 4.15 – Amostras 2.16 e 2.20 do bloco 4 (sem adição de álcool). 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

É possível visualizar a presença de grumos, em quantidade razoável, em todas as 

amostras. Com maior quantidade nas amostras do bloco 4 (figura 4.15), e com melhor resultado 

aparente no bloco 2 (figura 4.13). O aumento da formação de grumos é um indício da influência 

da temperatura na solubilização da mistura. As amostras dos blocos 1(figura 4.12) e 2 (figura 

4.13) apresentaram um tempo menor para que não apresentassem mudanças aparentes na 

reologia das mesmas num intervalo total de aproximadamente 5 minutos. 

Após a secagem, foi feita a pesagem de todas as amostras para a obtenção do valor da 

massa residual que se encontrava em cada filtro, exibidos na tabela 4.1. 

  

Amostra 2.19 Amostra 2.21 

Amostra 2.16 Amostra 2.20 
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Tabela 4.1 – Massa residual e porcentagem em relação ao total . 

Amostra 2 Resíduo(g) Resíduo% 
2 0,735 63,7% 
3 0396 84,8% 
4 0,534 66,9% 
5 0,336 42,1% 
6 0,544 76,9% 
7 0,343 42,6% 
8 0,577 72,9% 
9 0,621 86,2% 

10 0,297 36,8% 
11 0,317 40,1% 
12 0,703 88,9% 
13 0,742 92,1% 
14 0,484 61,2% 
15 0,327 40,7% 
16 0,431 61,0% 
17 0,353 43,8% 
18 0,576 72,8% 
19 0,798 99,2% 
20 0,906 125,7% 
21 0,687 86,9% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Vale a pena se ressaltar que na amostra 20 a massa retida no filtro é superior à massa 

adicionada da mistura de diutana e lecitina de soja. Esse efeito ocorreu devido a deposição do 

sal presente na água retida no filtro de papel. 

Com os valores da massa residual obtido através da pesagem das amostras, é possível 

calcular a massa residual resultante de cada bloco do experimento, sendo exibido na tabela 4.2.  

 

Tabela 4.2 – Massa residual resultante . 

Bloco  Soma (g) 

1  2,291 
2  2,357 
3  2,821 
4  3,237 

Fonte: Elaboração própria. 
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Com esses valores é notado que ocorreu a diminuição da massa retida no filtro com a 

adição de todos os surfactantes, sendo que o melhor resultado é observado na adição do álcool 

laurílico etoxilado l10 (Alkonat ® l10). A massa retida nos blocos 1 e 2 representa menos de 

66% do valor das amostras do bloco 4, indicando uma diminuição na deposição de sólidos. 

Esses dados corroboram com ao aspecto visual e a presença dos grumos retidos nos filtros. 

Com a obtenção das massas residuais agora é possível fazer a análise estatística proposta 

utilizando a ferramenta DOE (Design Of Experiment) do software Statistica, conforme 

previamente mencionado. 

A seguir, na tabela 4.3, encontram-se os valores das variáveis analisadas e da massa 

residual obtida. 

 

Tabela 4.3 – Resíduos respectivos de cada bloco . 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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O procedimento para a obtenção dos valores de massa residual segue o padrão 

estipulado no capítulo três, onde os valores dos pontos de máximo e mínimo já estão com seus 

valores absolutos. Os 4 pontos centrais são representados pelas amostras 1,2,3 e 4. A partir 

deste ponto, foi efetuada a análise estatística com a utilização do software Statistica®. A análise 

inicialmente levou em consideração apenas a interação das variáveis definidas sem a interação 

dos efeitos entre elas. 

 

Figura 4.16 – Valores previstos versus valores observados. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A figura 4.16 apresenta os valores previstos pelo modelo utilizado versus valores 

observados. Apesar da dispersão apresentada em algumas amostras, fica evidente que os valores 

mostrados seguem a tendência dos valores previstos.  
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Tabela 4.4 – Variações estatísticas residuais.  

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A tabela 4.4 nos dá os valores calculados através do planejamento fatorial completo, do 

efeito das variáveis determinadas no resíduo obtido no filtro e também o efeito dos blocos 

(surfactantes) nos resultados obtidos. Os valores positivos representam um aumento da variável, 

enquanto os valores negativos representam a diminuição. Já os valores representados em 

vermelho representam quais são as variáveis mais significativas para a alteração do valor do 

resíduo, sendo o meio o de maior influência e a lecitina de soja também sinalizada como uma 

variável de influência significativa.  

A partir dos dados da tabela 4.4, foram feitos dois diagramas de Pareto, analisando 

primeiramente a influência de cada variável do meio, na figura 4.17, e analisando a influência 

do efeito dos blocos na massa residual, na figura 4.18. Os valores foram organizados de acordo 

com a ordem dos efeitos, sendo os de maior influência representado pelas barras maiores.  
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Figura 4.17 – Diagrama de Pareto dos efeitos estimados das variáveis. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A figura 4.17 resume as influências de cada parâmetro independente no aumento da 

variável em análise (resíduo). A maior influência observada na análise foi da concentração de 

lecitina na amostra. Segundo esta análise, a presença da maior concentração de lecitina foi o 

principal fator determinante no aumento da massa residual encontrada no filtro. 

Sendo assim, o efeito esperado das variáveis 1, 2, 3 e 4 (lecitina, pH, salinidade e 

temperatura) foi que com o aumento dos valores também ocorre um aumento da massa de 

resíduos retidos no filtro, sendo que a salinidade e a temperatura foram as variáveis que 

apresentaram menor influência no acúmulo de resíduos. Isso é expresso pelo valor positivo das 

variáveis, indicando que com o aumento das mesmas, é esperado um aumento da massa 

residual, sendo sua intensidade representada pelo valor indicado. 
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Figura 4.18 – Diagrama de Pareto dos efeitos dos blocos. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Da mesma forma, na figura 4.18 foi analisada a influência dos blocos e dessa forma 

conseguimos observar a influência do nível de etoxilação na utilização do álcool laurílico como 

surfactante da goma diutana.  O efeito da lecitina de soja foi inserido como referência para que 

possamos comparar a importância dos efeitos dos blocos com o efeito da adição de lecitina, que 

foi visto anteriormente como um fator relevante para a otimização da solubilidade. 

O bloco 3 possuiu uma interação positiva maior do que os demais, indicando que a 

utilização do álcool etoxilado EO-3 (Alkonat ® l30) não é recomendada para essa situação, 

apesar de anteriormente termos observado valores de massa residual menores quando 

comparado à amostra sem a utilização de álcool (bloco 4).  

As amostras dos blocos 1 e 2 contribuíram de forma menos significante que a lecitina 

para o aumento do resíduo, mas deve se atentar para o valor exibido da influência das variáveis,  

onde para a amostra do bloco 1 o efeito é negativo, indicando que com sua adição ela contribuiu 

para a diminuição do resíduo. 
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Figura 4.19 – Valores médios e limites observados das amostras. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A figura 4.19 faz uma comparação da massa dos resíduos obtidas e os blocos 

(surfactantes) aos quais pertencem. Fica evidente nesta comparação o ganho na utilização do 

álcool laurílico etoxilado (Alkonat ® l10) como a melhor alternativa para a solubilidade da 

goma diutana em meio aquoso. Os valores médios obtidos pelas amostras, o máximo e o 

mínimo foram inferiores aos valores obtidos em comparação ao máximo e mínimos das 

amostras dos outros blocos.  

Como os valores previstos pelo modelo se afastaram consideravelmente dos valores 

obtidos, foi decidido refazer a análise fatorial completa levando em consideração o efeito das 

interações entre as variáveis analisadas. Dessa forma, o valor previsto comparado com o valor 

encontrado é descrito na figura 4.20. 
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Figura 4.20 – Valores previstos x valores observados 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Como pode ser notado, o valor previsto pelo modelo se assemelha muito mais 

com os valores obtidos pelas amostras, indicando que o modelo proposto se assemelha muito 

mais ao real do que o modelo sem a consideração das interações entre as variáveis. Os valores 

obtidos para os efeitos, levando-se em conta as interações entre as variáveis, estão registrados 

na tabela 4.5. 
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Tabela 4.5 – Valores estimados dos efeitos combinados. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Na tabela 4.5 observamos que o único fator relevante para a variável resíduo é a 

interação com o meio, sendo representada na cor vermelha. Observa-se também que os valores 

atribuídos ao efeitos dos blocos 1 e 2 mudaram, com seus respectivos valores alterando até 

mesmo o sinal do efeito, quando comparado aos valores da tabela 4.4. Contudo, deve-se 

observar que o valor do erro padrão é elevado, e o intervalo entre os dois se cruzam, deixando 

o efeito destes dos blocos sem uma definição clara. 

A análise aponta também que a ordem de grandeza dos efeitos entre as variáveis, que 

possuem maior influência que a ação individual de cada variável, sendo isto explicitado na 

figura 4.21, onde o diagrama de Pareto ordena por ordem de grandeza o efeito na variável 

resíduo. 
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Figura 4.21– Diagrama de Pareto dos efeitos combinados. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A figura 4.21 mostras que as interações entre as variáveis na mistura contribuem de 

forma significativa para o resultado final do resíduo, porém é mantida a relação observada na 

análise anterior, onde foi definida que a principal variável para o aumento de massa residual é 

a lecitina, seguida do pH, sendo a temperatura e salinidade com influência significativamente 

inferior às demais variáveis.  

A partir dos resultados obtidos foram traçados gráficos onde podemos identificar o 

ponto ótimo para a solubilidade da goma diutana de acordo com o efeito de cada variável. Estes 

gráficos estão representados na figura 4.22, sendo os pontos mais vermelhos os pontos mais 

desejáveis para que seja obtida a menor massa residual. 
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Figura 4.22 – Interação entre as Variáveis e suas Preferências 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na figura 4.22 é notável a grande influência da concentração de lecitina e do pH quando 

os níveis das demais grandezas está próximo ao mínimo estipulado, e que conforme elas 

crescem, aumenta significativamente a influência delas na obtenção dos valores estipulados. 

Desse modo, o ideal para a solubilização se dá quando os valores para a lecitina e o pH da 

solução se encontram próximos do mínimo estipulado. 

O pH tem um efeito diferente quando analisado em conjunto a salinidade. Observa-se 

que com valores de salinidade elevados o valor do pH é extremamente relevante na 

solubilização, sendo que o valor mínimo para o pH nessa condição é o mais indicado para a 

solubilização da goma, diferente do que ocorre em níveis mais baixos de salinidade, onde esse 

efeito não é observado pois a análise indicar que os valores desejados de pH possuem ampla 

faixa de valores desejáveis. 

Comparando o pH e a temperatura é observada uma maior influência do pH, contudo a 

influência se torna significativamente menor quando a temperatura apresenta valores elevados.  
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Quando comparado o efeito entre a temperatura e salinidade, é observada uma baixa 

influência das duas variáveis com valores mais baixos, indicando ampla área de valores ótimos 

para a solubilidade da goma, diminuindo consideravelmente em valores maiores de temperatura 

e salinidade simultaneamente. Contudo, quando os valores de temperatura e salinidade estão 

baixos, o ponto ótimo para a solubilidade encontra-se nos valores mais elevados da segunda 

variável. 

Desse modo, excluindo-se a situação descrita, pode se dizer que o ponto ideal para a 

solubilização da goma se encontra próximo aos valores mínimos definidos paras as variáveis 

analisadas. A figura 4.23 mostra a relação entre os dois fatores mais influentes e a massa de 

resíduo esperada., mostrando os valores de massa esperados de acordo com os efeitos entre as 

variáveis lecitina e pH. 

Figura 4.23 – Fatores mais influentes e a massa esperada 

Fonte: Elaboração própria 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Ao longo dos anos a adequada formulação do fluido de perfuração vem apresentando 

maior destaque no desempenho da perfuração de poços de petróleo. O aprimoramento deste 

processo é parte determinante no custo, além de outros fatores como aluguel da sonda e os 

equipamentos de segurança durante o processo de perfuração dos poços de petróleo. 

Para melhorar o desempenho do fluido objetivou-se a redução do tempo de preparo e 

aprimoramento de suas características, buscando reduzir efeitos indesejáveis. Este trabalho 

almejou melhorar a solubilização da goma diutana com a utilização de tensoativos. Assim, para 

alcançar este objetivo foram analisadas as principais variáveis que influenciam a solubilização 

da goma e seus efeitos. 

A primeira análise efetuada almejou identificar o comportamento da goma com a 

utilização da lecitina de soja como agente surfactante na mistura. Esta análise permitiu constatar 

que as características desejadas pela goma não são alteradas pela adição de lecitina em baixas 

porcentagens. Com valores mais altos de lecitina o fluido apresentava um comportamento 

diferente dos mostrados com concentrações inferiores, configurando em um estado gel mais 

aparente. Esta variação poder-se-á melhor avaliada em trabalhos futuros, deixando-se este 

ponto como sugestão de projeto. 

Foi identificada também a concentração ótima de lecitina para a solubilização da 

mistura. Além da diminuição da formação de grumos, a solubilização se dá de forma mais 

rápida com a utilização de lecitina quando não se mistura outro surfactante. O ganho de tempo 

obtido pode refletir em uma redução de custos no processo de produção do fluido. 

Em um segundo momento foi observado à interação em se utilizar o álcool laurílico 

etoxilado como um segundo tensoativo na mistura. A análise foi feita com amostras de álcool 

laurílico com três níveis de etoxilação e seu resultado foi comparado com a utilização de apenas 

a lecitina de soja como agente surfactante. Foi realizada também uma análise estatística 

buscando identificar quais são as principais variáveis que influenciam a solubilização da goma. 

O principal fator físico identificado para a formação dos grumos foi o pH, contribuindo 

para sua formação em valores elevados e apresentando uma boa solubilidade para valores de 

pH próximos a cinco. A goma apresentou bom comportamento reológico independente das 

características do meio, como a salinidade, temperatura e pH. 

A análise também mostrou que a principal influência para a solubilização da goma 

diutana é a interação com o meio, podendo ser melhor avaliada em trabalhos futuros. 
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A comparação dos efeitos dos tensoativos e a resposta recebida da interação entre o 

álcool laurílico etoxilado com a lecitina através do planejamento fatorial completo evidenciou 

que a lecitina representa um ganho no tempo de preparo e na solubilização da goma. Com a 

utilização do álcool laurílico etoxilado-EO1 (Alkonat® l10) se obteve os melhores resultados, 

diminuindo consideravelmente a formação de grumos, massa retida durante a filtragem do 

fluido e o tempo necessário para que a mistura apresentasse aspecto semelhante ao final do 

período de agitação. 

 O mesmo estudo indicou que a atuação do álcool sem a adição de lecitina pode gerar 

melhores resultados para a solubilização da goma. Este efeito foi aparente com a utilização do 

álcool com os três níveis de etoxilação diferentes. 

Não foi observada em momento algum durante este trabalho a formação de espumas ou 

mesmo decantação de qualquer tipo de sólidos na mistura, indicando que sua utilização é 

recomendada nas mais variadas condições de salinidade. Sua utilização em conjunto da lecitina 

de soja obteve uma boa resposta. 

Verificou-se que para uma melhor solubilidade da goma durante o preparo do fluido de 

perfuração podem ser tomadas medidas de baixo custo: adição da diutana antes da alcalinização 

ou posterior à acidificação do fluido; a utilização de lecitina de soja como um surfactante de 

baixo custo e de fácil acesso; o álcool laurílico etoxilado 1-EO (Alkonat® l10) como a melhor 

alternativa. 
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