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RESUMO
A perfuração de poços é uma atividade chave para a exploração e produção de óleo e gás. Para
que tal ocorra, há a necessidade de várias operações em conjunto e, dentre estas, encontra-se a
utilização do fluido de perfuração. O fluido de perfuração na indústria do petróleo em geral
pode ser dividido em duas categorias: base água e base óleo. Do ponto de vista ambiental, o
fluido base água se mostra bem menos nocivo ao meio ambiente do que o fluido base óleo,
porém, dependendo da Litologia a ser perfurada, o fluido base óleo apresenta desempenho e
estabilidade bem superiores, caso este ilustrado nas formações perfuradas na zona de maior
destaque no cenário Brasileiro atualmente: o Pré-Sal. Essas desvantagens podem ser minimizadas com a utilização de aditivos específicos para a característica chave em questão, tornando
assim possível a proximidade de equiparação do desempenho dos fluidos base água. Há em
andamento o desenvolvimento de novos sistemas de fluidos base água de alta performance, que
prezam causar o mínimo de dano à formação próxima às zonas de interesse, zonas estas localizadas na região dos reservatórios. Aliado a esse cenário, visando a parte ambiental em conluio
com uma boa performance, há a designação de uma substância produzida em excesso no mercado como subproduto do biodiesel: o glicerol, comumente conhecido como glicerina. A glicerina possui propriedades físico-químicas que podem, em alguns cenários, diminuir a concentração ou até mesmo substituir a necessidade de aditivos a serem agregados à composição do
fluido. A glicerina bidestilada apresenta maior grau de pureza e, comparada com a glicerina
bruta, é mais limpa para o meio ambiente. O fluido utilizado como comparativo foi utilizado
em campo para uma perfuração ocorrida offshore no Brasil. As concentrações de 10%, 15% e
20% (v/v’) de glicerina bidestilada utilizadas no fluido polimérico modificado em questão, em
redução à parte de água industrial, obtiveram excelentes resultados nos parâmetros reológicos
reduzindo a concentração de goma xantana a ser utilizada no fluido de 0,8 lb/bbl para 0,6 lb/bbl,
tendo também alcançado bons resultados para 0,5 lb/bbl. Os valores de Viscosidade Plástica,
Limite de escoamento, L3 (leitura 3 rpm) e força gel apresentaram, em sua maioria, resultados
iguais ou melhores à formulação original do fluido utilizado como comparativo. Além disso,
por utilizar água industrial ou água do mar, ambas corrosivas, um anticorrosivo utilizado há
tempos em outras industrias aparece como opção ambientalmente amigável: o Silicato de Sódio.
O silicato de sódio mostrou-se eficiente no combate a corrosão sem interferir nas propriedades
do fluido.
Palavras-chave: fluido de perfuração, glicerina bidestilada, inibidor de corrosão, silicato de sódio.
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ABSTRACT
Well drilling is a key activity for oil and gas exploration and production. For this to occur, there
is a need for several operations together and among these is the use of drilling fluid. Drilling
fluids in the oil industry in general can be separated into two categories: water based and oil
based. From an environmental point of view, the water-based fluid is much less harmful to the
environment than the oil-based fluid, but depending on the lithology to be drilled, the oil-based
fluid has much better performance and stability, as illustrated in the drilled formations in the
most prominent zone in the Brazilian scenario today: the Pre-Salt. These disadvantages can be
minimized by the use of specific additives for the key feature in question, thus making it possible to closely match the performance of water based fluids. New high performance water
based fluid systems are under development, which aim to cause minimal damage to the formation near the zones of interest located in the reservoir region. Allied to this scenario, aiming
at the environmental part in collusion with a good performance, there is the designation of an
overproduced substance in the market as a biodiesel byproduct: glycerol, commonly known as
glycerin. Glycerin has physicochemical properties that can, in some scenarios, lower concentration or even replace the need for additives to be added to the fluid composition. Bi-distilled
glycerin is more pure and, compared to crude glycerin, is cleaner for the environment. The
comparative fluid was used in the field for an offshore drilling operation in Brazil. The 10%,
15% and 20% (v / v ') concentrations of bi-distilled glycerin used in the modified polymeric
fluid in question, in addition to industrial water, obtained excellent results in the rheological
parameters reducing the concentration of xanthan gum to be used in the fluid from 0.8 lb/bbl to
0.6 lb/bbl, and also achieved good results for 0.5 lb/bbl. The values of Plastic Viscosity, Yield
Point, L3 (reading 3 rpm) and gel strength presented, mostly, results equal to or better than the
original formulation of the fluid used as comparative. In addition, because it uses industrial
water or seawater, an anti-corrosive that has been used a long time in other industries appears
as an environmentally friendly option: Sodium Silicate. Sodium silicate was effective in combating corrosion without interfering with fluid properties.
Keywords: Drilling Fluid, double-distilled glycerin, corrosion inhibitor, sodium silicate.
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1. INTRODUÇÃO

O fluido de perfuração é uma ferramenta essencial para a realização da exploração de
petróleo e gás natural, dentro de uma cadeia de operações e etapas. Dentro deste complexo
sistema, existe a corrosão que é um dos principais problemas na indústria de petróleo e gás.
Os problemas gerados pela corrosão podem afetar as operações industriais, gerando
gastos de milhões de dólares no reparo e na substituição de equipamentos. Além disso, pode
levar a danos irreparáveis como a contaminação do meio ambiente, as perdas de vidas humanas,
entre outros danos (LI et al., 2014).
Muitos dos equipamentos utilizados nesta indústria são susceptíveis à corrosão devido
à presença de fluidos de perfuração, que por sua vez apresentam em sua constituição muitas
substâncias com características tóxicas, corrosivas e nocivas ao meio ambiente (AL JUHAIMAN et al., 2013; THOMAS et al., 2004; FINK, 2003).
As principais espécies químicas que causam o processo corrosivo em sistema de produção de petróleo são gases, tais como CO2, H2S e O2. Estes gases dissolvidos em água com
elevada salinidade, agem promovendo mudanças nas características físico-químicas, como por
exemplo, a redução do pH, tornando-a mais agressiva o que acelera o processo corrosivo de
metais e ligas (SETOUDEH et al., 2012).
Nos dias de hoje, a preocupação ambiental é algo bem mais presente neste meio. Há
pré-requisitos bem mais severos para a utilização de fluidos e aditivos não tóxicos, visando o
bem-estar do meio ambiente. Os fluidos, em geral, podem ser divididos entre fluidos base água
(FBA) e fluido base óleo (FBO). Os FBA possuem maior aceitação ambiental, porém devem
obedecer certos padrões para poderem ter contato com a natureza. Já os FBO são extremamente
nocivos para a vida marinha, visto que sua utilização é pareada com a utilização de “risers”,
estruturas tubulares que conectam o BOP à mesa rotatória da plataforma, evitando assim o contato direto do fluido com o leito marinho.
Apesar de sua aceitação ambiental, os FBA convencionais apresentam grandes deficiências em relação aos FBO como: lubricidade, estabilidade térmica, inibição de argila e reação
com compostos inorgânicos. Essas desvantagens podem ser diminuídas com a utilização de
aditivos específicos para a característica em questão, fazendo assim com que os FBA consigam
alcançar um melhor desempenho e, com a não utilização de FBO, resultando na diminuição
considerável do impacto ambiental (FINK, 2015).
Há em andamento o desenvolvimento de novos FBA, os quais são chamados de inibitórios e possuem o intuito de competir com os FBO em termos de performance, visto que há
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uma dissemelhança em termos operacionais. Dentre esses novos fluidos, há os do tipo “drillin”, fluidos esses que prezam causar o mínimo de dano à formação além de serem usados para
perfurar próximo às zonas de interesse, zonas estas que assim são chamadas por abrigarem os
reservatórios de petróleo (FINK, 2015).
No desenvolvimento de novos fluidos, há o interesse de utilizar glicerina como parte
da formulação de FBA, visto que há uma grande demanda no mercado, o que infere na necessidade de agregar valor e encontrar novas aplicações para mesma. No estudo em questão, será
utilizado glicerina bidestilada por possuir um maior grau de pureza e ser mais ecológica que a
glicerina bruta.
Dentre os inibidores, o silicato de sódio possui grande destaque por já ser amplamente
utilizado em escala industrial, possuir baixo custo e não ser nocivo ao meio ambiente. Em função dessas vantagens, este inibidor será alvo deste estudo juntamente com a glicerina bidestilada.

1.1 Motivação

A motivação deste trabalho está centrada em agregar valor à glicerina, cuja é um subproduto do biodiesel que se encontra em alta quantidade no mercado. Aliado a isso, há também
o estudo para ver o poder corrosivo do fluido pois a salinidade, em sua maioria, é elevada graças
aos aditivos utilizados. Dependendo da formulação do fluido, o poder corrosivo pode ser baixo,
porém é ideal que um inibidor de baixa ou nula toxidade ao meio ambiente possa diminuir mais
ainda este aspecto.

1.2 Objetivos

O presente estudo tem como ponto focal avaliar o comportamento e a eficiência da
glicerina bidestilada aplicada à um fluido de perfuração de formulação específica, visando diminuir a concentração de goma xantana em comparação com a formulação original e manter os
parâmetros reológicos com os valores dentro do especificado. Com o uso da glicerina bidestilada há também a premissa de que o fluido possa apresentar desempenho similar aos fluidos
base óleo, que são predominantemente mais estáveis, porém extremamente nocivos ao meio
ambiente em comparação com os fluidos base água.
Em conjunto há também o estudo da inibição de corrosão do fluido através de técnicas
gravimétricas. A inibição será testada com a adição de silicato de sódio ao fluido, que já obteve
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sucesso em estudos anteriores aplicados em sistemas de fluidos convencionais, fluidos estes
utilizados para corte de cimento e perfuração de fases iniciais na estrutura de um poço. Objetivase também aferir se o silicato de sódio irá influenciar os parâmetros químicos e físicos do fluido
em questão, visto que cada formulação possui sua particularidade.
A importância da inibição à corrosão se deve ao fato do fluido circular através de estruturas compostas de aço carbono presentes no sistema de circulação das sondas. O aço carbono é a liga metálica mais utilizada pela indústria em geral, sendo que em sua composição há
apenas quantidades limitadas de carbono, silício, manganês, cobre, enxofre e fósforo. Outros
elementos existem, mas em quantidades residuais. O teor de carbono presente em cada aço,
define a sua classificação em baixo, médio ou alto carbono.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Neste capítulo será apresentada uma revisão bibliográfica com foco nos temas pertinentes à esta dissertação. Estes temas estão relacionados à perfuração e exploração de Petróleo
e gás natural; o fluido de perfuração, suas propriedades e como mensurá-las; a produção de
glicerina a partir do biodiesel e a corrosão em tubulações de aço carbono envolvidos nas operações de perfuração de poços de petróleo, mostrando a necessidade da utilização de inibidores
de corrosão, a fim de evitar ou diminuir os danos dos processos corrosivos.

2.1 O Petróleo e sua composição
Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP, 2013), o petróleo é uma mistura complexa de infinitos compostos de origem orgânica, com domínio quantitativo quase absoluto de
hidrocarbonetos. Quimicamente falando, a composição do Petróleo é altamente variável, não
existindo duas fontes com constituição idênticas em nenhuma parte do mundo. Define-se como
uma mistura complexa de hidrocarbonetos que, agregada a pequenas quantidades de nitrogênio,
enxofre e oxigênio, se encontra sob forma gasosa, líquida ou sólida, alocada em poros e fraturas
que, em geral, são de rochas sedimentares. Juntamente nestes depósitos, encontram-se também
água salgada e uma mescla de gases responsáveis pela pressão que provoca a elevação do petróleo através de poços perfurados. O petróleo líquido, que bem como é chamado de óleo cru,
é assim denominado para discerni-lo do óleo refinado, produto com valor comercial de maior
importância. O gás de petróleo, similarmente conhecido como gás natural, é um conjunto de
hidrocarbonetos leves, enquanto que as formas semissólidas são compostas de hidrocarbonetos
pesados.
Ainda segundo a ANP (2013), embora de pouca utilização em estado natural, o petróleo, quando refinado, pode fornecer uma série insumos como: combustíveis, lubrificantes, solventes, material de pavimentação e muitos outros. Os combustíveis derivados do petróleo representam mais da metade do suprimento total de energia no mundo. Tanto pela combustão
direta quanto pela geração de eletricidade, o petróleo é o responsável pelo fornecimento de
iluminação para uma imensidão de povos do mundo. Seus subprodutos são também utilizados
para a fabricação de tecidos sintéticos, borracha sintética, sabões, detergentes, tinta, plásticos,
medicamentos, inseticidas, fertilizantes e muito mais dentre outros. Porém tudo isso tem um
preço, desde o investimento inicial à produção, coisa que em sua maioria, apenas empresas de
grande porte podem propiciar em favor do desenvolvimento da indústria petrolífera.
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A tabela 01 apresenta a composição química aproximada do Petróleo, segundo a ANP.

Tabela 01: Composição do Petróleo
Carbono – É o elemento predominante no Petróleo

82%

Hidrogênio – Atua com o carbono formando as moléculas de hidrocarbonetos

12%

Nitrogênio – Encontrado na forma de amina

4%

Oxigênio – Muito pouco é encontrado

1%

Sais – Raramente aparecem

0,5%

Metais (ferro, cobre etc.) – Considerados como resíduos

0,5%

Fonte: ANP, 2018 (Acessado em 15/10/18)

Segundo Thomas (2004), o Petróleo é formado através da deposição de matéria orgânica. Ao contrário do que se pensa, o petróleo não permanece na rocha que foi gerado - a rocha
matriz - mas desloca-se até encontrar um terreno apropriado para se concentrar. Estes terrenos
são denominados bacias sedimentares, formadas por camadas ou lençóis porosos de areia, arenitos ou calcários. O petróleo aloja-se ali, ocupando os poros rochosos em forma de pequenos
"lagos". Ele acumula-se, formando jazidas. Ali são encontrados o gás natural, na parte mais
alta, e petróleo e água nas mais baixas.

2.2 Exploração e produção
Para se produzir Petróleo e gás, há a necessidade de uma série de estudos e operações
a serem executadas em etapas já definidas. Estas etapas segundo Thomas (2004) são: prospecção, exploração, perfuração, produção, transporte, refino e comercialização. A etapa de prospecção é responsável por analisar a área e detectar a presença de reservas através de métodos
geofísicos e sísmicos, revelando através destes, prováveis localizações de reservas. A prospecção não garante resultados certeiros, pois cada geólogo ou geofísico interpreta os resultados de
uma maneira. Com as análises realizadas, o geólogo indicará os pontos a serem perfurados que
provavelmente apresentam maior probabilidade de encontrar um reservatório.
A exploração e perfuração consistem em perfurar os pontos definidos pelo geólogo,
com intuito de encontrar as rochas reservatório (THOMAS,2004). Na perfuração do poço, é
necessário a utilização do fluido de perfuração que possui funções extremamente importantes
que serão explicadas mais adiante.
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Localizado o reservatório, inicia-se a fase de produção do poço. O Petróleo produzido
recebe um pré-tratamento ao ser extraído, em seguida é transportado para as refinarias. Nas
refinarias, ele recebe o devido tratamento e é separado em várias frações de destilados que serão
vendidos comercialmente como matéria-prima para as indústrias.
Para simplificar, define-se todas as etapas em apenas três fases: “upstream”,
“midstream” e “downstream”. “Upstream” é composta das etapas de prospecção, exploração,
produção e transporte. A fase de “midstream” é a etapa de refino e “downstream” consiste na
etapa de logística e distribuição dos derivados (KIMURA, 2005).

2.3 Fluido de perfuração

2.3.1 Conceito

O fluido de perfuração, ou lama como também é chamado, faz parte do sistema de
circulação das plataformas que é composto por bombas, tanques de fluidos e equipamentos de
controle de sólidos. São dispersões de sólidos, líquidos, aditivos químicos e, em alguns casos,
até gases (THOMAS,2004). Normalmente são compostos por duas fases: uma dispersante
(aquosa ou orgânica) e outra dispersa, cuja complexidade depende da natureza dos produtos
dispersos, requisitos e funções necessárias. Quimicamente falando, eles podem ser suspensões,
dispersões coloidais ou emulsões, de acordo com a forma materializada de seus componentes
(ARAGÃO, 2005).
Os fluidos são divididos em três tipos: base óleo ou sintético, base água e base ar.
Atualmente, os mais utilizados nas operações de perfuração no Brasil são os fluidos base água
(FBA) e os fluidos base óleo ou sintéticos (FBO).

2.3.2 Requisitos

Cada fluido de perfuração apresenta uma especificação com o intuito de que a operação seja concluída de forma segura e rápida. Com isso, é necessário que apresente características compatíveis com a litologia, tipos de rochas presentes na área a ser perfurada. Estes requisitos são (THOMAS et al., 2004; SCHAFELL, 2002):
•

Ser estável quimicamente - infere no fato do fluido não alterar suas propriedades em
grande escala durante a operação. Um fluido que muda suas propriedades rapidamente
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durante a perfuração não possui estabilidade para tal situação. Ocorre que os fluidos
sofrem alterações durante a operação, porém normalmente elas são de baixa escala e
estão previstas no projeto.
•

Aceitar qualquer tratamento químico e físico - Os tratamentos são para a manutenção
do fluido, tais como adição de produtos para ajustar as propriedades de acordo com o
projeto do poço ou a utilização de equipamentos como centrífuga para a diminuição de
sólidos e peso do fluido.

•

Ser facilmente separado dos cascalhos na superfície - condiz com a adequação do
fluido com o tratamento de sólidos. Um fluido que produz cascalhos regulares que não
danifica o sistema de controle de sólidos atende ao requisito.

•

Não causar danos às formações - é de extrema importância, visto que isso é uma consequência ao pós-perfuração, a fase de produção. Uma formação danificada infere na
produção do reservatório, trazendo como sequela um óleo de qualidade bem inferior à
esperada com uma quantidade maior de contaminantes.

•

Ser bombeável - a necessidade de bombas conseguirem colocar um fluido em circulação. Um fluido extremamente viscoso não é bombeável pois iria requerer uma força
muito grande que não atenderia ao projeto do poço.

•

Baixo grau de corrosão e abrasão - estão vinculados aos equipamentos do sistema de
circulação da plataforma, além da própria coluna de perfuração.

•

Facilitar a interpretação geológica de cascalhos e perfilagens - são requisitos pois os
cascalhos ajudam a identificar qual a litologia do trecho que está sendo perfurado. A
perfilagem é uma operação em que é feita uma avaliação do trecho perfurado e cimentado, sendo que o fluido pode atrapalhar na interpretação dos dados se o mesmo invadiu
em grande escala à formação, podendo ter causado danos a mesma.
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•

Respeitar às leis ambientais – é mandatório não prejudicar a flora e fauna local. Existem parâmetros que são controlados e definidos por órgãos ambientais que guiam as
empresas a adequar suas operações para o bem-estar do meio ambiente.

•

Baixo custo - é um requisito pois como em qualquer investimento procura-se reduzir
ao máximo os gastos mantendo a qualidade e visando aumentar os lucros.

2.3.3 Funções do fluido de perfuração

O fluido de perfuração possui algumas funções que visam atender a segurança, dinamismo e continuidade da perfuração. São funções (ASME, 2005):
• Lubrificar e resfriar a broca

O peso e rotação sobre a broca são muito elevados, gerando atrito e consequentemente
calor, necessitando de resfriamento, oferecido pelo fluido de perfuração. A fricção entre a broca
e as paredes do poço também é muito elevada, exigindo lubrificação também proporcionada
pelo fluido.
• Limpar o poço e transportar o cascalho à superfície
O fluido de perfuração tem a função de “limpar” o poço, ou seja: abrir passagem para a
broca retirando os pedaços de rocha já triturados, para que não haja perda de tempo “retriturando-os”, o que reduz a taxa de penetração nas formações. O cascalho é carreado para a superfície pelo espaço anular situado entra a coluna de perfuração e as paredes do poço.
• Proteger e suportar as paredes do poço

O fluido de perfuração fornece a pressão hidrostática necessária para evitar o colapso
das paredes do poço. O controle das pressões no interior do poço é feito pelo fluido através da
geração de uma pressão hidrostática superior à pressão dos fluidos das formações (aqueles contidos nos poros das formações) cortadas pela broca. Quando esta pressão hidrostática se torna
menor do que a das formações, e em presença de permeabilidade suficiente, pode ocorrer o
fluxo de fluido de formação para o interior do poço, que se não devidamente controlado pode
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se transformar numa erupção (“blowout”). Quando o fluido exerce pressão sobre as paredes do
poço, uma parcela penetra nos poros da formação (filtrado). As partículas sólidas da lama grudam nas paredes do poço formando uma fina camada impermeável que estabiliza as formações
(“mud cake”, traduzido como reboco). Esta camada além de estabilizar as paredes do poço reduz a absorção de fluido de perfuração pelas formações, a chamada perda de fluido, quando se
diz que “o poço está bebendo”.
• Prevenir a entrada de fluidos da formação para o poço

Uma das funções do fluido de perfuração é exercer pressão hidrostática sobre as formações minimizando o influxo de fluidos oriundos das mesmas, obedecendo alguns critérios.
Quando a pressão do fluido no poço é igual à das formações, há uma situação de equilíbrio,
porém é considerado perigoso. Diz-se que o poço está balanceado (“balanced”). Quando ela é
menor do que a das formações, há maior chance de desmoronamento, estreitamento do poço e
influxo de fluidos da formação, denominado “kick”, que pode evoluir para uma erupção se não
for controlado. Nesse caso diz-se que o poço está sub-balanceado (“underbalanced”). Quando
a pressão hidrostática é levemente maior que a das formações, há uma situação de melhor estabilidade para o poço, porém quando o valor é excessivamente alto, pode ocorrer fraturamento
da formação e perda de circulação do fluido. Nesses casos diz-se que o poço está sobrebalanceado (“overbalanced”). Portanto, a perfuração deve ser conduzida com um fluido de peso/densidade que proporcione a pressão adequada para manter os fluidos da formação longe do poço,
a menos que a perfuração seja “underbalanced”.
• Trazer à superfície informações a respeito das formações perfuradas

O cascalho e fluido de perfuração que chegam à superfície constituem valiosas fontes
de informações sobre as formações que estão sendo perfuradas. Geólogos examinam o cascalho
para saber que tipo de formações estão perfurando no momento, assim como os técnicos de
fluido de perfuração analisam o seu retorno, avaliando o quanto de água, gás ou óleo está entrando no poço.
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• Manter os sólidos em suspensão

O escoamento do fluido de perfuração para baixo, pela tubulação de perfuração, e para
cima, pelo poço, algumas vezes é interrompido, ou por causa de um problema ou para elevar a
tubulação de perfuração para cima e para fora do poço, permitindo a troca da broca. Quando a
perfuração é interrompida, os cortes em suspensão no fluido podem afundar no poço, engripando a broca. Os fluidos de perfuração são projetados com uma propriedade muito interessante
que resolve esse problema. Sua espessura, ou viscosidade, aumenta quando diminui o seu movimento. Quando o fluido cessa de circular, ele forma um gel espesso que mantém os cortes de
rocha em suspensão e evita que eles afundem no poço. Quando o fluido começa a circular novamente, ele se torna mais fino e volta à forma líquida anterior.
• Poder de Flutuação

Um poço pode ter milhares de metros de profundidade. Uma tubulação de perfuração
em aço de tal comprimento pesa toneladas. A imersão da tubulação no fluido produz o efeito
de flutuação (empuxo), reduzindo seu peso e colocando menos tensão no mecanismo de perfuração.

2.3.4 Propriedades do fluido
As propriedades de controle dos fluidos são físicas e químicas. Algumas das propriedades são aplicáveis somente à fluidos base água, enquanto outras são exclusivas de fluidos de
base sintética. Abordaremos apenas as propriedades pertinentes ao fluido base água usado como
modelo para a dissertação. As propriedades em questão são: massa específica, viscosidade plástica, limite de escoamento, reologia, força gel, filtrado API, teor de cloretos, pH e alcalinidades.
2.3.4.1 Massa específica
A massa específica do fluido de perfuração, também chamado de lama, é de extrema
importância para a hidrostática do poço. Nas plataformas de operação o termo massa específica
não é utilizado, sendo este chamado de peso. É o peso que vai controlar o fluxo de fluidos das
formações, influenciando diretamente na pressão da coluna hidrostática exercida pelo fluido de
perfuração sobre a parede do poço. Sua unidade de medida usada nos campos de operação e
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boletins técnicos é a libra por galão (lb/gal ou ppg, do inglês pounds per gallon). A análise
desse parâmetro é importante para determinar o comportamento inicial do fluido e suas variações no decorrer da perfuração. Há um intervalo em que o peso do fluido pode variar, sendo o
mínimo o valor da pressão atuante no fluido que se encontra no espaço poroso da rocha, também
chamada de pressão de poros. O valor máximo é definido pela pressão de fratura da formação,
determinado pelo “leak off test”.
O “leak off test” é realizado pressurizando o fluido através da unidade de cimentação.
Durante o aumento da pressão, teremos outro parâmetro importante que é valor de teste de
integridade da formação, mais comumente chamado de “FIT”, do inglês “formation integrity
test”. Um pouco acima do valor de integridade da formação, encontraremos o ponto de absorção, valor que define o peso máximo do fluido a ser utilizado. Para ter certeza de que o valor
máximo foi alcançado, o operador coloca um pouco mais de pressão e haverá uma leve queda
na mesma ao atingir a pressão de quebra da formação. Todo esse procedimento está ilustrado
na figura 01.

Figura 01: comportamento da pressão durante o “leak off test” (PETROBRAS) (Apud Rocha & Azevedo, 2007)
Fonte: PUC-RJ, Certificado Digital nº 1021823/CA

2.3.4.2 – Reologia
Pela definição de Machado (2002), a representação gráfica, ou seja, a curva de fluxo
mostra como a tensão cisalhante varia em função da taxa de cisalhamento, e esta define o comportamento reológico dos fluidos viscosos, sendo a equação matemática entre estas duas variáveis, conhecida como equação de fluxo.
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Os fluidos podem ser divididos entre newtonianos e não-newtonianos. Os fluidos newtonianos apresentam como principal característica a proporcionalidade entre a tensão cisalhante
e a taxa de cisalhamento em regime laminar, obedecendo a Lei de Newton da viscosidade.
A lei de Newton da viscosidade diz que a relação entre a tensão de cisalhamento e o
gradiente local de velocidade é definida através de uma relação linear, sendo a constante de
proporcionalidade, a viscosidade do fluido.
𝜏𝑦𝑥 = −𝜇

𝑑𝑢𝑥
𝑑𝑦

Na qual:
𝜏𝑦𝑥 é a tensão de cisalhamento na direção x, g/cm.s²;
𝑑𝑢𝑥
𝑑𝑦

é o gradiente de velocidade ou taxa de cisalhamento, s-¹;

𝜇 é a viscosidade, cP = 10-2g/cm.s = 0,001kg/m.s = 10-3 N.s.

Assim, todos os fluidos que seguem este comportamento são denominados fluidos
newtonianos. Os exemplos mais comuns são a água, o ar, óleos vegetais e líquidos não poliméricos homogêneos como a água. Os fluidos viscosos podem ser caracterizados através da relação entre a viscosidade e a taxa de cisalhamento, chamada de curva de viscosidade.
Para os fluidos não-newtonianos, a relação entre a tensão cisalhante e a taxa de cisalhamento não é constante em escoamento laminar. Para se classificar este tipo de fluido, devese observar o aspecto da curva de fluxo e verificar em qual modelo matemático este fluido
melhor se encaixa. A idiossincrasia de um fluido é definida pelos parâmetros reológicos, parâmetros estes que são diretamente relacionados aos cálculos de perdas de carga na tubulação e
velocidade de transporte dos cascalhos. O que determina estes parâmetros são modelos de cálculos apresentados na literatura. Os modelos mais comuns apresentados na literatura são: modelo de Bingham ou plástico ideal, modelo de Ostwald de Waale ou fluido de potência, modelo
de Herschel-Bulkley ou fluido de potência com limite de escoamento ou fluido de potência
modificado, modelo de Casson e modelo de Robertson-Stiff. Através do estudo reológico, é
possível determinar como o fluido escoará sobre variadas condições de temperatura, pressão e
taxa de cisalhamento. No campo, as principais propriedades reológicas de interesse, que se en-
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contram vinculadas ao desempenho do fluido são: índice de comportamento; índice de consistência; viscosidade aparente; viscosidade plástica; limite de escoamento e força gel (THOMAS,2004).
No caso em questão, será abordado o modelo mais geral e utilizado para fluidos nãonewtonianos: o modelo de Herschel-Bulkley.
Matematicamente, o modelo de Herschel-Bulkley é descrito da seguinte maneira:

𝜏 = 𝜏0 + 𝜅. 𝛾 𝑛
Onde
𝜏 = tensão de cisalhamento
𝜏0 = tensão de cedência
κ = fator de consistência
ϒ = taxa de cisalhamento
n = índice de fluxo, um expoente de lei de potência.

A equação de Herschel-Bulkley é de uso generalizado pois resulta em modelos mais
precisos de comportamento reológico através de dados experimentais. O limite de elasticidade
é normalmente tomado como a leitura de 3 rpm, com os valores de n e K calculados a partir dos
valores de 600 ou 300 rpm ou graficamente.

Figura 02: gráfico de fluido baseado no modelo de Herschel-Bulkley, adaptado.
Fonte: http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/h/herschel-bulkley_fluid.aspx.
Acessado em 15/12/2018
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2.3.4.2.1 Viscosidade plástica
A viscosidade plástica (𝜇𝑝 ), é a medida da resistência interna exercida por um fluido
para fluir, resultando da interação dos sólidos presentes em um fluido de perfuração. Ela tem
um efeito mecânico, indicativo de número, tipo e tamanho das partículas sólidas. Quando o teor
de sólidos aumenta, a fricção entre as partículas aumenta (FÉLIX et al, 2007).
2.3.4.2.2 Viscosidade aparente
A viscosidade aparente, medida em centipoise (cP), é a viscosidade do fluido quando
medida a uma determinada taxa de cisalhamento, que, no caso dos fluidos de perfuração, é fixada pelo American Petroleum Institute (API) (FÉLIX et al, 2007).
2.3.4.2.3 Força gel
Alguns fluidos de perfuração são tixotrópicos, isto é, adquirem um estado semirrígido
quando estão em repouso e voltam a adquirir um estado de fluidez quando estão novamente em
movimento. A força gel é um parâmetro também de natureza reológica, que indica o grau de
gelificação devido à interação elétrica entre as partículas dispersas. A força gel inicial mede a
resistência para colocar o fluido em fluxo, enquanto a força gel final mede a resistência do
fluido para reiniciar o fluxo, quando este fica certo tempo em repouso. A diferença entre elas
indica o grau de tixotropia do fluido (THOMAS, 2004). Os valores de forças géis determinados
em testes de campo são usualmente denominados como força gel inicial, que seria uma medida
de reologia feita no momento exato da parada de circulação e a força gel final, que é a medida
feita após um tempo da parada de circulação (VITAL, 2005). O interessante é que a medida do
ângulo de deformação da mola seja menor para o gel inicial, pois a leitura é feita no momento
que houve a parada de circulação e o fluido ainda não se agregou suficientemente para formar
um gel rígido, e a força para quebrar esse gel ao submetê-lo novamente ao cisalhamento não é
tão grande, enquanto que para o gel final, do tempo da parada de circulação até submeter o
fluido novamente à circulação, é um pouco maior, o que possibilita a agregação das partículas
possibilitando a formação de um gel mais rígido, ou seja, mais difícil de quebrar (MACHADO,
2002). Não existe um valor ideal pré-determinado na literatura de força gel, mas os valores
usuais no campo variam entre 6 e 13 para o gel de 10 segundos.
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2.3.4.2.4 Limite de escoamento
O limite de escoamento é o valor mínimo de tensão cisalhante a ser empregado no
fluido para o mesmo escoar. A unidade deste parâmetro se dá em libras por cem pés quadrados
(lb/100ft²). Este valor indica a capacidade do fluido em carrear os cascalhos para a superfície.
Um alto valor resulta em uma alta perda de carga enquanto o fluido começa a circular (SILVA,
2003).
2.3.4.3 Propriedades de filtrado
As propriedades de filtrado são divididas em duas: a quantidade de filtrado e a espessura do reboco, uma camada de partículas sólidas úmidas que se forma na parede do poço.
A capacidade do fluido de perfuração em formar o reboco sobre as rochas permeáveis
expostas pela broca é de grande importância para o sucesso da perfuração e da completação do
poço, visando a integridade do reservatório. Para formar o reboco, deve haver o influxo da fase
líquida do fluido do poço para a formação O reboco formado deve apresentar uma baixa permeabilidade, no intuito de reter o fluido que tem a tendência de passar para a formação pelo
diferencial de pressão. Este processo é conhecido como filtração. É essencial que o fluido tenha
uma fração razoável de partículas com dimensões ligeiramente menores que as dimensões dos
poros das rochas expostas. Quando existem partículas sólidas com dimensões adequadas, a obstrução dos poros é rápida e somente a fase líquida do fluido, o filtrado, invade a rocha. O filtrado
e a espessura do reboco são dois parâmetros medidos rotineiramente para definir o comportamento do fluido quanto à filtração (VITAL, 2005).
2.3.4.4 Teor de líquidos e sólidos
Os teores de líquidos e sólidos são propriedades que são monitoradas constantemente
nos fluidos de perfuração. Os líquidos medidos são água e óleo.
Em fluidos base água, os teores são apenas de água e sólidos. Já nos fluidos sintéticos
esse parâmetro é de maior importância pois nos projetos há uma razão água e óleo a ser seguida
que influi no desempenho do fluido. Se há excesso de água em um fluido sintético, outros parâmetros são influenciados ocorrendo aumento da Viscosidade Plástica, Limite de Escoamento,
pressão de bombeio, filtrado e elevação no peso do fluido. A explicação se dá pelo motivo da
água possuir maior densidade que o óleo e, como consequência, funcionar como sólido para o
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fluido. Além disso, como água e óleo não são miscíveis, o excesso de água diminui a estabilidade elétrica do fluido necessitando que seja adicionado emulsionantes para manter as propriedades pré-determinadas.
O teor de sólidos é uma fração de sólidos totais no fluido de perfuração, e seu aumento
é contínuo devido aos cascalhos produzidos pela broca, os aditivos químicos do fluido e do
material adensante. Quanto maior o teor de sólidos, menor a taxa de penetração.
O teor de sólido medido refere-se aos sólidos solúveis e insolúveis no sistema do fluido. Os sólidos gerados pela broca são os que representam a maior parte e causam gradualmente
maior impacto às propriedades do fluido, além de aumentar a probabilidade de ocorrer problemas como desgaste dos equipamentos de circulação, fratura das formações devido à elevação
das pressões de bombeio ou hidrostática, prisão da coluna e redução da taxa de penetração
(THOMAS, 2004).
Além disso, dependendo do tamanho da partícula, elas não poderiam ser removidas
por métodos mecânicos. Geralmente, os teores de sólidos de perfuração variam entre 5%-10%
do volume total do fluido. Para boas práticas de perfuração, o teor de sólidos deve ser medido
pelo menos 3 vezes ao dia (HALLIBURTON et al, 2012).
A medição desses três teores é realizada através do teste da retorta. Este teste é realizado através da destilação de uma amostra do fluido em questão. O equipamento é constituído
de um copo para amostra com capacidade de 10 ml, uma câmara de aquecimento, um forno e
um condensador, conforme ilustrado na figura03. O destilado é coletado numa proveta graduada, enquanto a retorta é regulada por um termostato que permite manter, com segurança, a
temperatura necessária para completa destilação da amostra (ARAGÃO, LOPES et MACHADO, 2005).

Figura 03: kit de retorta
Fonte: http://eurosul.com/img/fann_retorta_10.jpg
Acessado em 23/11/2018

17

O procedimento para aferição é:

1. Retire a retorta do bloco isolante. Usando a espátula como desarmador,
desenrosque o depósito de fluido da retorta;
2. Introduza uma palha-de-aço na câmara de evaporação;
3. Preencha o depósito com o fluido a medir e coloque a tampa de aferição
no depósito de fluido;
4. Limpe bem a tampa, a rosca e o corpo externo do depósito, sem derramar
o fluido;
5. Enrosque o depósito na parte inferior da câmara de evaporação;
6. Coloque a retorta na câmara isolante e feche a tampa da câmara isolante;
7. Coloque a proveta graduada sobre a descarga do condensador;
8. Por meio do fio elétrico, ligue o aparelho a uma tomada de acordo com a
voltagem do equipamento. A lâmpada piloto acenderá confirmando o início da destilação;
9. Aguarde 35 minutos e retire o aparelho da tomada.
10. Deixe a retorta esfriar durante 10 minutos, e após isso, retire a proveta e
faça as leituras correspondentes aos volumes de água e óleo recuperados
da proveta graduada.

% Água = Volume de Água [ml] x 10
% Óleo = Volume de Óleo [ml] x 10
% Sólidos = 100 – (% Água + % Óleo)
Há como dimensionar os valores de sólidos em duas categorias: os de alta densidade
(SAD) e os de baixa densidade (SBD). Outro valor além de SAD e SBD que deve ser contemplado é a densidade média de sólidos (DMS) no fluido de perfuração. Os materiais adensantes
como baritina e carbonato de cálcio possuem um valor de gravidade específica de 4,2 e 2,7
respectivamente, no entanto os sólidos perfurados como argila e silte têm uma gravidade específica de cerca de 2,6 – 2,7. A gravidade específica média significa as concentrações relativas
tanto do agente adensante como do sólido perfurado.
Normalmente, o valor usual nas operações é de 3,8 ou mais. Se o valor for abaixo de
3,8, há indícios de haver muito sólido de baixa densidade.
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Há fórmulas para calcular o percentual e quantidade de SAD e SBD no fluido, além
de determinar o DMS. O cálculo para a densidade média de sólidos (DMS), sólidos de baixa
densidade (SBD) e sólidos de alta densidade (SAD) são realizados através das seguintes fórmulas:

𝐷𝑀𝑆 =

11,98 . 𝑃𝑓 − [(%Á𝑔𝑢𝑎) ∗ 𝐷á𝑔𝑢𝑎 ] − [(%Ó𝑙𝑒𝑜) ∗ 𝐷Ó𝑙𝑒𝑜 ]
%𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

%𝑆𝐵𝐷 =

(4,2−𝐷𝑀𝑆)
(4,2−2,6)

∗ %𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

%𝑆𝐴𝐷 = %𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 − %𝑆𝐵𝐷
𝑙𝑏

𝑆𝐵𝐷 = %𝑆𝐵𝐷 ∗ 2,6 ∗ 3,505 [𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙]
𝑙𝑏

𝑆𝐴𝐷 = %𝑆𝐴𝐷 ∗ 4,2 ∗ 3,505 [𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙]
Onde:

Pf

➔ Peso específico do fluido de perfuração [lb/gal];

%Água ➔ Percentual de água medido pela retorta;
Dágua

➔ Densidade relativa da água ou água do mar;

%Óleo

➔ Percentual de Óleo medido pela retorta;

DÓleo

➔ Densidade relativa do óleo utilizado no fluido;

%Sólidos ➔ Percentual de sólidos.
2.3.4.5 Cloretos
A determinação de cloretos no fluido de perfuração passou a ter uma atenção maior
desde a descoberta do pré-sal, pois é essencial para descobrir quando se está perfurando uma
camada de sal ou se há influxo de água dos reservatórios. O cloreto provém de sal na formação,
e pode ser determinado por titulação com uma solução de nitrato de prata. Através da titulação
é possível determinar além da concentração do íon cloreto ([Cl-]), a dos sais: cloreto de Sódio
(NaCl), cloreto de cálcio (CaCl2), cloreto de potássio (KCl) e da própria salmoura.
2.3.4.6 Potencial hidrogeniônico (pH)
O controle químico dos sistemas de fluidos de perfuração baseia-se na determinação
do pH, que está diretamente ligado à concentração do íon Hidrônio ([H+]). Sua escala varia de
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0-14, sendo que a soma do pH com o pOH (potencial Hidroxiliônico) de uma solução deve ser
sempre igual à 14.

pH + pOH = 14,00

O pH também é classificado de acordo com seu valor, sendo que:
•

Meio ácido: pH < 7,00 ([H+] > [OH-]);

•

Neutro: pH = 7,00 ([H+] = [OH-]);

•

Básico ou alcalino: pH > 7,00 ([H+] < [OH-]).

O pH dos fluidos de perfuração é usualmente mantido na faixa alcalina pois reduz a
taxa de corrosão, aumenta a eficiência dos dispersantes e o rendimento das bentonitas.

2.3.4.7 Alcalinidades
A medida do pH determina apenas uma alcalinidade relativa. A alcalinidade real do
fluido é determinada através de titulação ácido-base. O procedimento visa determinar em FBA
a concentração dos íons hidroxila (OH-), carbonatos (CO3 =) e bicarbonatos (HCO3-), enquanto
que no FBO é determinado apenas a alcalinidade (Pm).
Em fluidos, determinamos três índices: Pm, Pf e Mf, sendo os dois últimos exclusivos
de FBA. Os índices Pm e Pf são os volumes, em ml, de ácido sulfúrico 0,02N necessário para
levar respectivamente 1ml do fluido e 1ml do filtrado ao pH de 8,3 (ponto de viragem da Fenolftaleína). O índice Mf é o volume, em ml, de ácido sulfúrico necessário para levar 1ml do
filtrado ao pH de 4,3 (ponto de viragem do Alaranjado de Metila).

2.4 Goma xantana
A goma xantana é, por definição, um polissacarídeo produzido por espécies de bactérias do gênero Xanthomonas (SUTHERLAND, 1993). Sua produção, comercialização e utilização como espessante e estabilizante tornou-se crescente com o passar dos anos. É um composto muito usado pelas indústrias de alimentos, farmacêutica, produtos agrícolas e de petróleo
(ROSALAM, S ; ENGLAND, R, 2006). Ela possui um alto peso molecular, normalmente composta de um heptasacarídeo constituído de glicose, manose e ácido glucurônico, na relação de
2:2:1. (DRUZIAN et PAGLIARINI, 2007). Sua fórmula química é C35H49O29 e sua aplicação
em questão é atuar como viscosificante do fluido de perfuração, permitindo que o mesmo tenha

20

características reológicas suficientes para ajudar no carreamento dos cascalhos gerados pela
perfuração.

Figura 04: estrutura química da goma xantana
Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Chemical-structure-of-xanthan-gum_fig37_287590984
Acessado em 10/11/2018

2.5 Glicerina
A glicerina é um composto formado como sub-produto da produção de biodiesel. Há
uma grande gama de aplicação para diversas indústrias, sendo a maior parte de seu consumo
associada à cosmética e fármacos (VASCONCELOS, 2012). Recentemente, passou-se a implementar a glicerina em formulação de fluidos de perfuração.
2.5.1 Produção de glicerina
A glicerina é produzida a partir do Biodiesel e é um subproduto do mesmo. A implementação da Lei Federal n° 11.097, de 13 de janeiro de 2005, obrigou o acréscimo de biodiesel no diesel comum, podendo chegar a 20% em 2020 (ANP). Com isso, a produção de glicerina aumentou demasiadamente, considerando que ela representa 10% do total do biodiesel
produzido, através da transesterificação do biocombustível (MOTA et al., 2009).
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Figura 05: processo de produção de biodiesel e recuperação de álcool da glicerina
Fonte: adaptado de Parente (2003 apud LARSEN, 2009)

A transesterificação é uma reação química que, sinteticamente, reage um óleo vegetal
com um álcool simples, geralmente metanol ou etanol. A reação é catalisada por um ácido ou
uma base, podendo ser utilizado o hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio (NaOH ou
KOH). Nessa reação, as moléculas principais dos óleos e gorduras, os chamados triacilgliceróis,
são separados em ácidos graxos e glicerina (LARSEN, 2009).

2.5.2 Características

A glicerina bidestilada é um composto viscoso com alta densidade. É um álcool com
alto poder reológico, o que ajuda na formulação do fluido de perfuração com o carreamento dos
sólidos gerados na perfuração. Segundo a EMBACAPS, é um composto biodegradável e não
prejudicial aos organismos aquáticos. É passível de reações perigosas se em contato com materiais oxidantes, tais como: ácido acético, oxicloreto de Cálcio, óxidos de cromo e hidretos de
metais alcalinos. É solúvel em água, etanol, pouco solúvel em acetona e praticamente insolúvel
em óleos graxos e essenciais.
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2.6 Corrosão

De acordo com Revie e Uhlig (2008), corrosão é o ataque destrutivo de um metal por
reação química ou eletroquímica com seu ambiente. A deterioração por causas físicas não é
chamada de corrosão, mas é descrita como erosão, irritação ou desgaste. Em alguns casos ela
pode ser associada ou não a esforços mecânicos (GENTIL, 2011).
Segundo Merçon et al. (2004), corrosão é o processo de destruição total, parcial, superficial ou estrutural dos materiais por ataque químico, eletroquímico ou eletrolítico.
Para Revie e Uhlig (2008), as três principais razões para a importância da corrosão
são: economia, segurança e conservação. Para a redução do impacto econômico, visa-se reduzir
as perdas de material, bem como as perdas econômicas associadas, que resultam da corrosão de
tubulações, tanques, componentes metálicos de máquinas, navios, dentre outros. A corrosão
pode comprometer a segurança do equipamento operacional, causando falhas e, em alguns casos, consequências catastróficas. Vasos de pressão, caldeiras, recipientes metálicos para produtos químicos tóxicos, pás e rotores de turbinas, pontes, componentes do avião e mecanismos de
direção automotiva são alguns exemplos de equipamentos que podem alavancar uma catástrofe.
Se analisarmos mais a fundo, a perda de metal pela corrosão é um desperdício não só do metal,
mas também da energia, da água e do esforço humano que foi usado para produzir e fabricar as
estruturas metálicas em primeiro lugar. Além disso, a reconstrução de equipamentos corroídos
exige mais investimentos de todos esses recursos - metal, energia, água e humanos.

2.6.1 Mecanismos da corrosão

A corrosão pode ocorrer por ação química, eletroquímica ou eletrolítica, estes estão
relacionados de acordo com o meio corrosivo e o material. Abaixo está uma abordagem de cada
uma.

2.6.1.1 Corrosão química

Ocorre quando há o ataque de um agente químico diretamente sobre o material. Não
há transferência de elétrons, ou seja, não existe geração de corrente elétrica. Quando o material
é um metal, a reação química tem como consequência a formação de um produto de corrosão
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sobre o material metálico. A corrosão química usualmente ocorre em locais de altas temperaturas tais como fornos, caldeiras e unidades de processo, além de não necessitar da presença de
água (FRAUCHES-SANTOS et al., 2014).

2.6.1.2 Corrosão eletroquímica

Ocorre similarmente ao processo das pilhas galvânicas, sendo este um processo espontâneo. Havendo a presença de dois metais com potenciais elétricos diferentes (anodo e catodo),
em um meio eletrolítico, há um fluxo de corrente elétrica com transferência de elétrons de um
metal para o outro, causando assim a deterioração em um dos metais (Figura 06). Os meios
eletrolíticos podem ser: água do mar, ar atmosférico com umidade, solo, entre outros (ARAÚJO, 2010; ABREU, 2013). Os componentes deste processo são:

i.

Anodo: região onde ocorre a oxidação do metal, possibilitando a passagem de íons para
a solução e a transferência de elétrons para o catodo;

ii.

Catodo: região onde ocorre a redução do metal, a partir dos cátions em solução;

iii.

Circuito elétrico: faz a conexão com as regiões anódicas e catódicas, permitindo a transferência de elétrons.

Figura 06: pilha de corrosão eletroquímica.
Fonte: (ABREU, 2013)

Uma outra forma de corrosão eletroquímica passível é quando um metal está em contato com um eletrólito, ocorrendo reações anódicas e catódicas simultaneamente. É algo que
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tende a ocorrer na natureza e necessita da presença de água para assim formar uma pilha de
corrosão. Geralmente este processo ocorre em temperatura ambiente (MERÇON et al., 2004).
A corrosão eletroquímica é a que mais prejudica a indústria de petróleo, em virtude
dos aditivos presentes nos fluidos de perfuração, na água de produção e dentre outros. Os aditivos mais impactantes para a corrosão são: os sais dissolvidos, os gases (CO2, H2S e O2) e os
micro-organismos, aliados a temperatura e pressão (HALLIBURTON, 2012).

2.6.1.3 Corrosão eletrolítica

É um processo eletroquímico de natureza não espontânea que se dá através da aplicação de uma corrente elétrica ocasionada por potenciais externos. Este caso de corrosão se sucede em estruturas metálicas enterradas ou submersas, como resultado de correntes elétricas de
interferência que também são chamadas de correntes de fuga, estranhas, parasitas, vagabundas
ou espúria. Ao atingir as instalações metálicas enterradas, estas correntes causam corrosão em
sua superfície, em seguida, as correntes abandonam a estrutura metálica onde então penetram
no solo ou na água, retornando ao ponto do circuito metálico original (MAINIER et LETA,
2001).

2.7 Fatores que influenciam na taxa de corrosão

A água do mar é um meio extremamente agressivo presente na natureza e, por ser
constituído de uma grande variedade de íons presentes em sua composição, acaba funcionando
como um eletrólito forte. A concentração de cloreto de sódio na água do mar está em torno de
3,5%. A taxa de corrosão, que expressa à velocidade de desgaste da superfície de metais quando
expostos a diferentes meios corrosivos, é interligada com alguns fatores. Alguns dos fatores
que influenciam a taxa de corrosão de metais em água do mar são: temperatura, pressão, gases
dissolvidos (oxigênio e gás carbônico), quantidade de microrganismos, salinidade, velocidade
de circulação e pH (MODESTO, 2008; GENTIL, 2011).
Neste estudo os que mais influenciam na taxa de corrosão do aço são: o oxigênio dissolvido, a salinidade, o pH e a velocidade de circulação. A seguir, uma breve explicação desses
fatores.

25

2.7.1 Oxigênio dissolvido

A quantidade de oxigênio dissolvido influi diretamente na velocidade de corrosão. Em
água neutra e em temperatura ambiente, a velocidade de corrosão do ferro ou do aço é desprezível, mas pode aumentar com a presença de oxigênio dissolvido, conforme a figura 07. O que
implica como consequência que, em meio mais aerado, a corrosão é menos tênue (GEMMELI,
2001).

Oxidação do Metal (Anodo)
Fe →Fe2+ + 2e
Redução do Oxigênio (Catodo)

Velocidade de corrosão (mdd)

H2O + ½ O2 + 2e →2OH-

Concentração de O2 dissolvido (mL/L)
Figura 07: influência do oxigênio dissolvido na velocidade de corrosão.
Fonte: (GENTIL, 2011)

A concentração de oxigênio presente no meio atua acelerando a corrosão do ferro ou
do aço até uma concentração crítica, acima desta ocorre uma redução na velocidade de corrosão,
e isto está relacionado com a precipitação de produtos de corrosão sobre o material, conforme
é mostrado na figura 08 (GEMELLI, 2001).
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Velocidade de corrosão (mdd)

Correspondente à saturação do ar

Concentração de O2 dissolvido (mL/L)
Figura 08: decréscimo da velocidade de corrosão relacionado com concentração de oxigênio.
Fonte: (GENTIL, 2011)

A solubilidade do oxigênio na água pode ainda variar com a temperatura, pressão e
concentração de eletrólito. O aumento da temperatura causa uma diminuição da solubilidade do
oxigênio, já o aumento da pressão parcial do oxigênio aumenta sua solubilidade. Os eletrólitos
concentrados agem causando uma diminuição da solubilidade do oxigênio (SILVA, 2013).
Nos fluidos de perfuração há a presença de oxigênio dissolvido e, com isso, muitas
falhas decorrentes dos processos corrosivos em equipamentos de perfuração são atribuídas à
essa presença. Para diminuir essa atividade corrosiva, aditivos são utilizados como sequestrantes de oxigênio, dentre eles: sulfito de sódio, bissulfito de amônio e hidrazina (BAROID, 2012;
MAINIER et al., 1986).

2.7.2 Sais dissolvidos

Os sais dissolvidos influenciam de forma positiva ou negativa a taxa de dissolução do
aço carbono. Esta taxa está diretamente ligada ao aumento da condutividade elétrica que, por
sua vez, depende das espécies envolvidas e da salinidade da solução. Por outro lado, a diminuição da concentração de saturação de oxigênio com a salinidade age sobre a velocidade de dissolução do ferro causando uma diminuição da mesma. Em síntese, os sais dissolvidos podem
acelerar (aumento da condutividade – ação despolarizante) ou retardar (precipitação de produtos de corrosão, redução da solubilidade de oxigênio – ação polarizante) a velocidade de corrosão do aço carbono (GEMELLI, 2001).
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De acordo com Souza(2007), o teor de corrosão da água é emparelhado com sua dureza
e alcalinidade. Ou seja, águas com baixo teor de cálcio são mais corrosivas que águas duras.
2.7.3 pH da solução

O pH da solução é também um fator que influencia diretamente na velocidade de corrosão, cinética das reações e na solubilidade dos produtos da corrosão (GENTIL, 2011; GEMELLI, 2001). Em pH menor que 4 (região ácida), a velocidade de corrosão se eleva por ser
uma faixa controlada pela sobretensão de ativação de hidrogênio. Entre os pH 4 e 10 a velocidade de corrosão é controlada pela rapidez com que o oxigênio pode difundir para superfície
do metal e independe do pH. Já em pH maior que 10, a taxa de corrosão se retrai pois o ferro
sofre passivação em presença de álcalis e oxigênio dissolvido (GENTIL, 2011; GEMELLI,

Taxa de corrosão (ipy)

Inicio de desprendimento de H2

2001). Na figura 09 pode-se observar a influência do pH na velocidade de corrosão do ferro.

Figura 09: efeito do pH na taxa de corrosão do ferro.
Fonte: (GENTIL, 2011)

2.7.4 Velocidade de circulação

Uma alta velocidade de circulação da água causa um aumento na taxa de corrosão,
uma vez que remove as camadas de produtos de corrosão aderentes ao material metálico, que
por sua vez agem retardando o processo corrosivo. Isso faz com que uma maior quantidade de
oxigênio seja arrastado para a área catódica funcionando assim como agente despolarizante,
acelerando o processo corrosivo. Por outro lado, se a velocidade de circulação for muito baixa,
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ocorrerá a deposição de sólidos e, consequentemente, aumentará a possibilidade de ocorrer
corrosão por aeração diferencial (GENTIL, 2011).

2.8 Inibidores de corrosão

Os inibidores de corrosão são utilizados pela indústria do Petróleo com o intuito de
prevenir ou reduzir a corrosão. Eles podem ser compostos orgânicos ou inorgânicos e são adicionados em baixas concentrações ao meio objetivando diminuir ao máximo a taxa de corrosão.
Em geral, eles interagem com a superfície metálica sendo adsorvidos ou quimiossorvido, o que
resulta em uma película ou filme sobre a superfície em questão, causando uma desaceleração
nas reações anódicas e catódicas envolvidas (BRADFORT, 2001; ROBERGE, 2000).
Segundo FINK (2003), os inibidores são utilizados nas seguintes atividades:

I.

Decapagem ácida;

II.

Fluidos de perfuração;

III.

Produção, refino e processamento de petróleo;

IV.

Tratamento de água (caldeira, refrigeração e de injeção em poços de petróleo);

V.
VI.

Sistemas de oleodutos e gasodutos;
Área de perfuração, produção, completação, fluidos e acidificação em poços de petróleo.

Para que haja eficiência no uso de inibidores é necessário considerar os seguintes aspectos:

1. Causas da corrosão no sistema;
2. Propriedades e mecanismos de ação dos inibidores a serem usados;
3. Custo da utilização;
4. Condições adequadas de adição e controle.

2.8.1 Classificação dos inibidores

Os inibidores são classificados por seu comportamento e sua composição. Os comportamentos são: inibidores oxidantes, não oxidantes, anódicos, catódicos, mistos e de adsorção,

29

enquanto que inibidores orgânicos e inorgânicos são a classificação de acordo com a sua composição (GENTIL, 2011).
Os inibidores anódicos reprimem as reações anódicas, impedindo ou retardando a reação no anodo. Substâncias como: cromatos, molibdatos, nitritos, silicatos, boratos e fosfatos
terciários de metais alcalinos atuam como inibidores anódicos. Eles reagem com os íons metálicos (Mn+) que são produzidos no anodo, proporcionando a formação de um filme insolúvel e
aderente à superfície metálica, gerando a polarização anódica.
Cada inibidor anódico possui uma concentração adequada para a proteção, tendo assim
uma concentração crítica. Quando a concentração fica acima desta ocorre à inibição, caso contrário, não haverá a formação da camada insolúvel na superfície a ser protegida, gerando assim
uma corrosão localizada (GENTIL, 2011).
Os inibidores catódicos, por sua vez, fornecem íons metálicos que reagem com a alcalinidade catódica, gerando compostos insolúveis que envolvem a área catódica impedindo a
difusão do oxigênio e a condução de elétrons, causando a inibição do processo catódico (GENTIL, 2011). Alguns exemplos de inibidores catódicos são sulfatos de zinco, magnésio e Níquel.
Eles reagem com o íon hidroxila na área catódica formando assim suas respectivas bases que
são hidróxidos insolúveis, com o intuito de reduzir ou interromper o processo de corrosão. Não
há concentração crítica ou ideal para a eficácia desse tipo de inibidor (GENTIL, 2011).
Os inibidores mistos são formados por compostos que retardam as reações anódicas e
catódicas simultaneamente, formando um filme protetor sobre toda superfície metálica (CICEK
E AL-NUMAN, 2011).
Os inibidores de adsorção agem formando uma película protetora na superfície metálica por adsorção nas áreas anódicas e catódicas, dependendo da natureza do inibidor ser misto
(atuar em ambas) ou singular. Este processo por adsorção pode ser físico ou químico.
Há fatores que pode afetar as películas protetoras, são eles: velocidade do fluido; volume e concentração do inibidor; temperatura do sistema; tipo de substrato eficaz para a adsorção do inibidor; tempo de contato entre o inibidor e a superfície metálica e a composição do
fluido do sistema (OLIVEIRA, 2008).
Os inibidores oxidantes são aqueles que não necessitam de oxigênio na solução para
manter a passividade do metal, já os inibidores não oxidantes requerem a presença de oxigênio
na solução para manter o filme de passivação (MENNUCCI, 2006).
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2.8.2 Processo de adsorção dos inibidores

O processo em que moléculas se ligam a uma superfície sólida é chamado adsorção.
Nesse processo, o adsorvato (inibidor) adere ao adsorvente (superfície metálica). Há dois tipos
de adsorção: física e química (ATKINS, 2011; GUEDES, 1996).

2.8.2.1 Adsorção física e química

A adsorção física é um processo rápido e que decorre de forças intermoleculares de
atração entre o adsorvente e as moléculas adsorvidas, sendo esta interação de Van de Waals.
São interações fracas e os valores de entalpia de adsorção são em torno de -20KJ/mol, valor
este insuficiente para romper as ligações químicas das moléculas dos inibidores, mantendo assim a natureza química. O inibidor pode ser removido da superfície metálica com facilidade e,
um aumento na temperatura do meio pode diminuir a quantidade adsorvida (ATKINS, 2011;
CASTELLAN, 1995; GUEDES, 1996).
O mecanismo na adsorção química consiste em as moléculas ou átomos se adsorverem
na superfície metálica através de ligações químicas covalentes, onde ocorrem transferências de
elétrons resultando em uma interação intensa. A adsorção química possibilita a formação de
somente uma camada na superfície metálica. A entalpia da adsorção química é mais negativa
do que a adsorção física, sendo os valores na ordem de – 200 KJ/mol. Isso caracteriza uma
lentidão deste processo em baixas temperaturas como a ambiente. Nesse caso, as ligações podem ser rompidas e formadas (ATKINS, 2011; CASTELLAN, 1995).

2.8.3 Inibidores e o meio ambiente

Os inibidores de corrosão são misturas complexas que envolvem muitos produtos nocivos ao meio ambiente. O cromato, por exemplo, foi proibido pela EPA (Environmental Protection Agency) em uma quantidade significativa de países (YUAN et al., 2010; YUAN et al.,
2011; SOCHA et al., 2007).
No ramo do Petróleo e gás, há uma complicação maior com a nocividade dos inibidores, pois em casos como a perfuração em alto-mar, a exposição ao meio ambiente é muito maior
e deve ser tratada com muito mais cuidado. Com isso, faz-se necessário a utilização de inibidores ecológicos, porém a presença de gases e ácidos orgânicos e inorgânicos nos fluidos tornaos mais agressivos, o que dificulta os problemas de inibição nos poços (RAJEEV et al., 2012).
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Nos últimos anos diversas pesquisas foram realizadas com o intuito de identificar inibidores ecológicos. Nessas pesquisas, três tipos obtiveram destaque em seus resultados, sendo
eles: molibdato, tungstato e silicato. Dentre esses três, o molibdato e o tungstato possuem elevado custo por serem metais nobres, tornando o silicato uma escolha mais atraente. (ZHANG
et al., 2015; FINK, 2003).
Dentre os silicatos, o silicato de sódio já é amplamente utilizado em escala industrial
há bastante tempo e não causa impacto ao meio ambiente. Além dessas características, possui
baixo custo. (GAO et al., 2011; SALASI E SHAHRABI, 2007).
O uso de silicato de sódio como inibidor de corrosão em aços tem sido estudado há
mais de 70 anos. Em 1922, Speller sugeriu a adição de silicato de sódio no abastecimento de
água para uso doméstico com o objetivo de inibir a corrosão da tubulação de aço (ARMSTRONG et al., 1994). A adição de pequenas quantidades de silicato de sódio provou ser um
dos métodos mais eficazes no controle de corrosão em tubulações de água para uso doméstico
(LEHRMAN E SHULDENER, 1952).
Por possuir tal histórico e já ter sido objeto de estudo de tema em no Congresso Brasileiro de Química (FIGUEIREDO, FREITAS, MAINIER et PONZIO; 2014), o silicato de sódio será utilizado nesta pesquisa como um inibidor de corrosão em uma especificada formulação de fluido de perfuração.
Em estudos mais recentes, são reportados a utilização de silicato de sódio como inibidores de corrosão devido as suas excelentes características (ANAEE, 2014; MOHORICH et
al., 2010; NORDSTRÖM et al., 2013)

2.9 Silicato de sódio

O silicato de sódio pode ser utilizado como inibidor de corrosão para proteger latões,
bronze, aço, cobre, alumínio e zinco em ambientes agressivos. É um inibidor anódico do tipo
não oxidante, muito utilizado em sistemas de distribuição de água para uso doméstico e industrial (GENTIL, 2011; MAINIER et al., 1992).
Uma das formas de se preparar o silicato de sódio é a partir da fusão do carbonato de
sódio (Na2CO3) com areia siliciosa (SiO2) em forno elétrico, a uma temperatura de 1400°C. As
reações abaixo demonstram o processo.
1400 °C

Na2CO3 →

CO2 + Na2O
1400 °C

xNa2O + ySiO2 →

xNa2O.ySiO2

(1)
(2)
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Ao final da reação, o produto é dissolvido em água quente sob pressão e filtrado para
remoção de todos os materiais insolúveis. As proporções “x” e “y” são diretamente dependentes
das quantidades utilizadas na alimentação do processo durante a mistura, com isso há diferentes
misturas de silicato graças a variação da relação molar entre os óxidos (y/x) e o teor de sólidos
presentes nas soluções (LEE, 1999).
Essa variedade gera produtos com características diversas para utilização em vários
segmentos industriais com algumas vantagens como ser: atóxico, não inflamável, insípido, incolor e inodoro em água. É encontrado comercialmente no estado sólido, em forma de pó branco
e no estado líquido. Alguns tipos de silicato de sódio que podem ser formados são: ortossilicato
de sódio (Na4SiO4), metassilicato de sódio (Na2SiO3), dimetassilicato de sódio (Na2Si2O5), polissilicato de sódio (Na2SiO3)n entre outros. Em solução, o silicato de sódio pode-se apresentar
sob diversas formas, como espécie de sílica polimérica, monomérica e coloidal, sendo isto dependente da razão entre os óxidos (SiO2:Na2O), do pH e da concentração de SiO2 na solução,
entre outros fatores (SILVA, 2011; WHITE E MALHERBE, 1986).
Os silicatos não devem ser usados em “água dura”, pois reagem com o íon Ca2+, formando o silicato de cálcio, que por sua vez é insolúvel.
Abaixo estão alguns exemplos de utilização do silicato bem como suas respectivas
funções:
1. Tratamento de água – Proteção de metais e tubulações em sistemas de água potável e
industrial contra a corrosão;
2. Detergentes – Mantem o pH elevado, permitindo a dissolução de graxas e gorduras;
3. Cimentos e refratários – Aditivos que aceleram a cura do cimento; agente ligante na
produção de refratários; defloculante de argila para pisos, pastilhas, etc;
4. Fundição – Agente aglomerante no processo de sílica/CO2.
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3. METODOLOGIA

Neste capítulo serão apresentados a descrição dos materiais utilizados, a formulação
do fluido de perfuração, as metodologias empregadas para aferição das propriedades dos fluidos
e seus respectivos equipamentos e, os ensaios gravimétricos com os corpos de prova.

1) Materiais utilizados;
2) Formulação do fluido de perfuração original e com a adição de glicerina bidestilada;
3) Metodologia da aferição das propriedades do fluido de perfuração e seus equipamentos;
4) Ensaios gravimétricos (perda de massa) - para determinação da taxa de corrosão e eficiência do inibidor testado;

3.1 Materiais

O material utilizado para confecção dos corpos de prova utilizados neste estudo foi o
aço carbono ABNT 1020, cuja composição química é apresentada na tabela 02.

Tabela 02: Composição química do aço carbono ABNT 1020.
Composição Química %
C

Mn

P

S

0,18 - 0,23

0,30 - 0,60

0,04

0,05

Figura 10: corpo de prova
Fonte: acervo pessoal
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O meio corrosivo é o próprio fluido de perfuração cujo pH é aproximadamente 9,00 e
que será explicado mais adiante.
A substância utilizada como inibidor de corrosão foi o silicato de sódio alcalino
(Na2SiO3), sendo seu aspecto físico um pó branco e com peso molecular de 122,06 g/mol.
Para a preparação dos corpos de prova nos ensaios gravimétricos foi utilizada uma
solução de ácido clorídrico, deixando-os aproximadamente por 20 segundos até haver a formação de bolhas conforme a figura 11. Em seguida foram lavados com água corrente, desengordurados com álcool etílico e secados em corrente de ar quente. Após atingirem a temperatura
ambiente, os corpos de prova foram pesados com precisão de três casas decimais.

Figura 11: corpos de prova em decapagem.
Fonte: acervo pessoal

3.2 Formulação do fluido de perfuração

O fluido utilizado para este experimento é de característica polimérica com boa performance para o padrão litológico folhelho. O intuito é no mínimo manter os parâmetros reológicos do fluido original, porém diminuindo a concentração de goma xantana por adição de glicerina bidestilada.
Todos os aditivos, exceto o silicato de sódio, a glicerina bidestilada e o polímero catiônico, foram fornecidos pela Newpark Drilling Fluids do Brasil, assim como a disponibilização das instalações para realização dos testes com fluidos. O polímero catiônico utilizado foi
fornecido pela empresa SNF Floerger, sendo este um polímero composto de dimetilamina com
epicloridrina e etilenodiamina.
A unidade utilizada na tabela 03 referente às concentrações dos aditivos que compõe
o fluido será o mg/L, entretanto no capítulo 04, em que constam os resultados dos experimentos,
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a unidade utilizada será a libras por barril (lb/bbl), usualmente indicada como “ppb” do inglês
“pounds per barrel”. A conversão de lb/bbl para mg/L está de acordo com a fórmula abaixo:
1 lb/bbl = 2.853,01 mg/L
A tabela a seguir mostra a composição dos fluidos, a função de cada aditivo e suas
respectivas concentrações em mg/L.

Tabela 03: Composição dos fluidos de perfuração
Aditivo
Água industrial

Função

Diluente
Removedor
Bicarbonato de sódio
de dureza
Polidimetilsiloxano Antiespumante
Goma xantana
Espessante
Carboximetilcelulose
Redutor
de baixo peso
de filtrado
molecular
Hidroxi propil
Redutor
amido (HPA)
de filtrado
Óxido de
Alcalinizante
Magnésio
Inibidor
Cloreto de potássio
de argila
Salmoura saturada de
Diluente
cloreto de sódio
Polímero catiônico
Encapsulante
Glutaraldeído
Bactericida
Obturante /
Carbonato de cálcio
Adensante
Poliol éster
Preventor de
de base vegetal
enceramento
Oleato de
Lubrificante
polietilenoglicol
Glicerina
Diluente
Bidestilada
Inibidor
Silicato de sódio*
de corrosão

Concentração (mg/L)
Fluido base Fluido 5% Fluido 10% Fluido 15% Fluido 20%
49 % (v’/v) 44 % (v’/v) 39 % (v’/v) 34 % (v’/v) 29% (v’/v)
570,60

570,60

570,60

570,60

570,60

570,60
2.282,41

570,60
1.426,51

570,60
1.426,51

570,60
1.426,51

570,60
1.426,51

5.706,02

5.706,02

5.706,02

5.706,02

5.706,02

11.412,04

11.412,04

11.412,04

11.412,04

11.412,04

1.426,51

1.426,51

1.426,51

1.426,51

1.426,51

42.795,15

42.795,15

42.795,15

42.795,15

42.795,15

40% (v'/v)

40% (v'/v)

40% (v'/v)

40% (v'/v)

40% (v'/v)

17.118,06
855,90

17.118,06
855,90

17.118,06
855,90

17.118,06
855,90

17.118,06
855,90

114.120,4

114.120,4

99.855,35

85.590,3

71.325,25

855,90

855,90

855,90

855,90

855,90

14.265,05

14.265,05

14.265,05

14.265,05

14.265,05

0% (v'/v)

5% (v'/v)

10% (v'/v)

15% (v'/v)

20% (v'/v)

2.282,41

2.282,41

2.282,41

2.282,41

2.282,41

* Todos os fluidos foram testados com a adição de silicato de sódio na concentração de
2.282,41mg/L, porém para a análise gravimétrica foram fabricados com concentração de 0 e
2.282,41mg/L.

3.3 Aferição das propriedades do fluido

Nessa seção será explicado os métodos de medição das propriedades correspondentes
para a avaliação do fluido de perfuração e suas características.
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3.3.1 Reologia
Na aferição dos parâmetros reológicos, utiliza-se um viscosímetro rotacional juntamente com um “mud cup” (figura 12), utilizado para aquecer o fluido à temperatura desejada
para aferição. São realizadas as medições com as seguintes velocidades em rotações por minuto:
600, 300, 200, 100, 6 e 3. Com essas medidas, podemos determinar a viscosidade plástica, a
viscosidade aparente e o limite de escoamento.

Figura 12: viscosímetro rotacional OFITE
Fonte: acervo pessoal

3.3.1.1 Viscosidade plástica
Este parâmetro é calculado a partir da diferença de valor de duas leituras do viscosímetro, as de 600 e 300 rpm. Sua unidade é o “centipoise” (cP).

𝜇𝑝 = 𝐿600 − 𝐿300
3.3.1.2 Viscosidade aparente
No modelo reológico plástico de Bingham, podemos calcular a viscosidade aparente a
partir do valor medido em um viscosímetro rotacional a 600 rpm. Sua unidade é o “centipoise”
(cP).

𝜇𝑎 =

𝐿600
2
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3.3.1.3 Limite de escoamento
A equação utilizada para determinar o limite de escoamento é a seguinte:

𝐿𝐸 = 𝐿300 − 𝜇𝑝
Onde L300 = Leitura para 300 rpm;
μp = Viscosidade Plástica.
3.3.1.4 Força gel
São três medidas a serem realizadas com paradas de dez segundos, dez minutos e 30
minutos. A medição de tais valores é realizada com o viscosímetro. Deixa-se o fluido circulando
com a velocidade de 600 rpm durante dois minutos e então é cessada agitação. Após isso, para
a medida de gel inicial, espera-se dez segundos e liga-se o viscosímetro na velocidade de 3 rpm,
anotando-se a medida máxima alcançada imediatamente após a ativação do equipamento. Para
as medidas de gel intermediário e final, repete-se o processo anterior, porém com tempos de
espera de dez e trinta minutos, respectivamente. É comum que os valores de gel inicial sejam
muito próximos ou iguais aos valores de L3 na circulação sem interrupção. A unidade dos valores de força gel são em libras por cem pés quadrados (lb/100ft²).

3.3.2 Filtrado API

Embora se observe no poço um processo de filtração dinâmica, a fundamentação teórica no estudo do processo de filtração é baseada no sistema estático, devido à sua simplicidade
quanto à compreensão e aplicação das leis que regem o transporte de material e de momento
para esse tipo de situação. Sendo assim, os testes de filtrado mais comuns possuem dois procedimentos distintos, pois para fluidos sintéticos as condições de teste são diferentes. Nesse caso
será abordado apenas o procedimento para FBA.
Para os FBA, é utilizada como padrão a temperatura ambiente e um diferencial de
pressão de 100psi.
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Figura 13: kit de filtrado API baixa temperatura e baixa pressão (BPBT).
Fonte: http://www.drilling-mud.org/wp-content/uploads/2011/01/API-Fluid-Loss-Test.jpg
Acesso em 11/11/2018

O teste é feito através do equipamento da figura 13 e o procedimento é realizado da
seguinte maneira:
1. Posicione o filtro descartável na parte inferior do cilindro, acima da tampa gradeada;
2. Preencha o cilindro com amostra de fluido de perfuração;
3. Posicione o cilindro no kit e aperte o máximo que puder;
4. Posicione uma proveta abaixo do orifício inferior do cilindro;
5. Pressurize o cilindro em 100 psi;
6. Espere exatamente 30 minutos e registre o nível em mL da proveta, esse é o
valor do filtrado;
7. Despressurize o cilindro e abra-o;
8. Retire com cuidado o filtro e meça o reboco com uma régua de graduação específica (figura 14) sobre uma superfície lisa e reta.

Figura 14: régua medidora de reboco, frente e verso.
Fonte: acervo pessoal

39

3.3.3 Alcalinidade

Para o experimento em questão, necessitaremos apenas da medição do Pm, cujo o procedimento para determinação é:
1. Em um erlenmeyer de 125 ml, colocar 1,0 ml de fluido;
2. Acrescentar 25-50 ml de água destilada;
3. Adicionar 10 gotas de fenolftaleína (uma coloração rosa aparecerá, caso
contrário Pm = 0);
4. Titular com ácido sulfúrico 0,02N sob agitação, até desaparecer a coloração rósea;
5. Anotar o volume de ácido sulfúrico gasto como Pm.
3.3.4 Salinidade

Para a determinação da salinidade do fluido, é feito uma titulação com o intuito de
determinar a quantidade de íon cloreto.
Para fluido base água o procedimento é:
1. Numa cápsula de porcelana, colocar 1 ml do filtrado do fluido obtido através
de teste explicado na seção 3.3.2;
2. Diluir com 40 ml de água destilada;
3. Adicionar 5 gotas de fenolftaleína, a coloração passará a ser rosa ou vermelho;
4. Adicionar aproximadamente 1g de carbonato de cálcio;
5. Neutralizar gota a gota usando uma solução de ácido nítrico 1:1;
6. Acrescentar 4-5 gotas de cromato de potássio, notar que a solução fica amarelada;
7. Com a pipeta de 10 ml, titular com solução de nitrato de prata 0,0282N até que
o indicador mude da cor amarelada para avermelhada permanente;
8. Registrar o volume de nitrato de prata 0,0282N utilizado e calcular através das
seguintes fórmulas os teores de cloretos e sais de cloreto.
[𝐶𝑙 − ](𝑚𝑔) =
𝑙

1000 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝐴𝑔𝑁𝑂3 0,0282𝑁(𝑚𝑙)
𝑉𝑜𝑙𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑙)

[𝑁𝑎𝐶𝑙](𝑚𝑔) = [𝐶𝑙 − ](𝑚𝑔) ∗ 1,65
𝑙

𝑙

40

[𝐶𝑎𝐶𝑙2 ](𝑚𝑔) = [𝐶𝑙 − ](𝑚𝑔) ∗ 1,57
𝑙

𝑙

[𝐾𝐶𝑙](𝑚𝑔) = [𝐶𝑙 − ](𝑚𝑔) ∗ 2,1
𝑙

𝑙

[𝑆𝑎𝑙𝑚𝑜𝑢𝑟𝑎](𝑚𝑔) = [𝐶𝑙 − ](𝑚𝑔) ∗ 1,8
𝑙

𝑙

3.3.5 Massa específica
A determinação da densidade do fluido de perfuração é realizada através de uma balança densimétrica. Existem dois tipos muito usados atualmente, uma balança comum (figura
15) e uma pressurizada (figura 16).
O procedimento da medição é mais simples no caso da balança comum (figura 15):
1. Preencher o compartimento (1) até o topo e colocar a tampa (2). É mandatório que haja um transbordo através do orifício (3) da tampa do kit para garantir que o compartimento esteja totalmente cheio.
2. Enxugar o recipiente (1) e posicionar na base (4).
3. Conciliar o indicador de peso (6) com o nivelador de bolha (5). A medida do
fluido será conhecida quando o nivelador de bolha se mantiver no centro de
acordo com o valor no indicador (6).

Figura 15: balança densimétrica Fann 140 (adaptada por Ribeiro)
Fonte: https://www.sabresafety.com.br/item/-FANN-Balanca-de-Lama-140.html
Acessado em 07/11/2018

A balança densimétrica pressurizada (figura 16) apresenta um diferencial em relação
à usual. O fato de poder pressurizar o recipiente (1) facilita a medição sem contar que é um
método mais confiável.
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1. Encher o recipiente (1), colocar a tampa (4) enroscando-a no recipiente.
2. Sugar com o pistão (3) um pouco de fluido da amostra e pressurizar a tampa
através de um bico (2) que se encontra na mesma, injetando uma pequena
quantidade de fluido com o pistão.
3. Puxar para cima o pistão que fará com que o pino da tampa seja levantado.
Para certificar-se que o recipiente está pressurizado, basta tentar abri-lo. Se
realmente estiver, não importa a força empregada pelas mãos, o recipiente
não abrirá.
4. Posicionar a haste (5) na base (6) e conciliar o indicador de peso (7) com o
nivelador de bolha (8).

Figura 16 – balança densimétrica pressurizada Fann 141 (adaptado por Ribeiro)
Fonte: https://www.sabresafety.com.br/item/Fann-Balanca-de-Lama-141-Tru%252dWate-Pressurizada.html
Acessado em 07/11/2018

Uma coisa que deve ser feita antes é averiguar veracidade da medida da balança. Para
checar se a mesma está calibrada, basta realizar a medição com um fluido padrão, água doce
por exemplo. A densidade da água doce é de 8,33 lb/gal, valor esse que já está marcado na haste
indicadora das balanças exatamente para aferir a necessidade de calibragem ou não. Caso não
esteja em conformidade, a balança pode ser calibrada com a inserção de pelotas de metal com
peso na ponta de sua haste.

3.3.6 pH
Há dois métodos para medição do pH, sendo um através de uma fita de papel pH (figura 17) e outro com o uso de um “phmetro” (figura 18).
O procedimento para a utilização da fita de papel é:
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1. Mergulhar a fita de papel pH no filtrado BPBT caso seja FBA ou no fluido de
perfuração caso seja FBO;
2. Comparar com a escala padrão de cores.
Apesar de simples, o método da fita de papel é pouco confiável para casos em que a
salinidade seja superior à 10.000 ppm de NaCl.

Figura 17: papel fita e escala de medição de PH
Fonte: http://www.blog.mcientifica.com.br/wp-content/uploads/2013/10/Indicador.png
Acessado em 20/11/2018

A medição com o “phmetro” apresenta maior precisão e confiabilidade, desde que o
aparelho esteja devidamente calibrado.
O procedimento é:

1. Mergulhar o bulbo na solução de fluido;
2. Aguardar até a leitura estabilizar.
Este método é bastante rápido e preciso, porém, certas limitações existem. O eletrodo
utilizado pode ser sensível a altas concentrações de sais dissolvidos, e a presença de sólidos do
fluido pode afetar a leitura. Deve-se limpar cuidadosamente o eletrodo após o uso para evitar
problemas em leituras posteriores.
É necessário que se façam aferições constantes para calibração do aparelho sempre
que se achar necessário, podendo ser feito até diariamente a depender das condições de utilização. A calibração é feita com soluções padrão de pH 4,0; 7,0 e 10,0 (todas ± 0,1).

Figura 18: phmetro digital de bolso e soluções padrão
Fonte: http://loja.akso.com.br/resizer/view/430/230/true/true/1248.jpg
Acessado em 23/11/2018
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3.4 Ensaios gravimétricos (Perda de massa)

Os corpos de prova usados neste estudo apresentaram dimensões aproximadas de
0,175 cm de espessura, 2,675 cm de diâmetro externo, 1,215 cm de diâmetro interno e área
superficial de aproximadamente 9,724 cm2.
Os ensaios gravimétricos foram realizados em recipientes de vidro. Os corpos de prova
ficaram dependurados com arames torcidos de forma ondulada, para poder deixar suspenso três
deles por recipiente. O volume de fluido por recipiente foi de 350 ml de fluido de perfuração,
sendo um total de 10 fluidos. Metade dos fluidos possui silicato de sódio e a outra metade não.
Todos os recipientes ficaram alocados em uma unidade de refrigeração e aquecimento. Não foi
utilizado um sistema de circulação de ar contínua por motivos de força maior.
A concentração de silicato utilizada foi da ordem de 0,8 libras por barril (pounds per
barrel), o que equivale à 2.282,41 mg/L. Por conta da limitação da aeração contínua, os tempos
de imersão foram mais extensos, sendo da ordem de: 72, 144, 240, 288, 432 e 912 horas.
Os ensaios foram realizados à temperatura de 38°C e não houve a substituição do meio
corrosivo ao longo do tempo. Para cada ensaio foram utilizados três corpos de prova.
Ao final de cada ensaio gravimétrico os corpos de prova foram limpos com ajuda de
uma escova de cerdas macias e lavados com água corrente. Posteriormente os corpos de prova
foram submetidos à decapagem química, a fim de remover os óxidos depositados na superfície
metálica, bem como o filme protetor formado pelo inibidor. Após a decapagem os corpos de
prova foram lavados novamente com água corrente, seguido de álcool etílico e secos em corrente de ar quente. Por fim, os corpos de prova foram pesados e as taxas de corrosão foram
calculadas em mm/ano de acordo com a equação abaixo. Como resultado utilizou-se a média
aritmética das taxas de corrosão obtidas para os corpos com inibidor e um cálculo para os sem
inibidor.

TC =

K .W
A.t.

Onde:
TC = Taxa de corrosão, em mm/ano;
K = constante (para mm/ano = 8,76 x 104);
W = perda de massa, em g;
A = área, em cm2;
t = tempo de exposição, em horas;
ρ = massa específica, em g/cm3 (para o aço carbono o valor é de 7,86g/cm³).
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Foi utilizado como base uma publicação de 2014 no Congresso Brasileiro de Química,
ocorrido em Natal (MAINIER et al, 2014). Nesta publicação obtiveram um excelente resultado
para um fluido de perfuração convencional utilizando uma concentração de silicato de sódio na
ordem de 2.000 mg/L. Como o fluido deste experimento é de maior complexidade com uma
quantidade significativa de aditivos, foi utilizado uma concentração um pouco maior que a de
melhor resultado no experimento base.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos experimentalmente.

4.1 Avaliação do uso da glicerina bidestilada

O objetivo da utilização da glicerina, além de atribuir valor ao produto, é manter os
parâmetros reológicos constantes e diminuir a concentração de goma xantana a ser utilizada na
formulação do fluido, visando ter uma boa reologia para a perfuração de um poço de petróleo.
Todos os fluidos fabricados (figura 19) foram colocados em cápsulas de rolagem e
inseridos em um forno durante 16 horas, para simular o envelhecimento dos mesmos.

Figura 19: fluidos fabricados
Fonte: acervo pessoal

A formulação e as concentrações utilizadas no fluido são baseadas em uma operação
real ocorrida em um poço offshore na bacia de Santos, com exceção da utilização do silicato de
sódio. O fluido em questão foi utilizado na última fase de perfuração do poço, tendo perfurado
um trecho de aproximadamente 150m, próximo da zona de interesse, assim chamada por estar
próxima do reservatório de óleo e gás.
As unidades utilizadas para os dados de concentração nas tabelas 06, 07, 08, 09, 10,
11, 12 e 13, são as usuais para as atividades em campo. Utiliza-se a concentração em libras por
barril (lb/bbl) pois, na equivalência em laboratório um barril equivale à 350 mL e, 1 lb/bbl
equivale a uma grama de aditivo para cada 350 mL. Ou seja, para a fabricação de 1 barril de
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fluido com 0,8 lb/bbl de goma xantana, é utilizado 0,8 grama de goma xantana para cada 350
mL fabricados. Para as unidades em mg/L, pode-se checar a tabela 03 na página 35.
Para o fluido base, a concentração de goma xantana é de 0,8 lb/bbl e os parâmetros
esperados para o fluido encontram-se na tabela 04. Estes parâmetros são definidos de acordo
com a litologia e estudos de poços correlacionados na região.
Deve-se considerar os parâmetros reológicos para o fluido com a temperatura de 120°F
(48,9°C), pois é a temperatura padrão para os testes definidos pela American Petroleum Institute
(API).
Em todos os fluidos, inclusive o original, o silicato de sódio está presente.

Tabela 04: Referência de Propriedades do fluido base
Propriedades

Valor de Referência

Viscosidade plástica

15 – 40 cP

Limite de escoamento

15 – 40 lb/100ft²

Gel 10 segundos

7 – 15 lb/100ft²

Gel 10 minutos

8 – 25 lb/100ft²

L3 rpm

7 – 10

Filtrado API

4,0 – 8,0mL

Pm (alcalinidade)

1,0 – 6,0mL

Cloretos totais

100.000 – 120.000mg/L

pH

9,0 – 9,5

Peso do fluido

9,8 – 10,2 lb/gal

Vale lembrar que esses valores são indicados para o fluido em condições de uso em
campo, o que requer um grande tratamento já que há agregação de sólidos e reposição de aditivos pois há diminuição da concentração dos mesmos durante a perfuração. Isso é ligado diretamente ao pré-requisito do fluido ser estável quimicamente e aceitar qualquer tratamento químico e físico, pois todo esse tratamento é feito sem a interrupção da operação visando sempre
o avanço da perfuração sem atrasos, devido ao alto custo da mesma.
Com relação à unidade de densidade, a balança volumétrica possui uma escala de leitura mais precisa na unidade de lb/gal, por isso a utilização desta unidade na tabela. No caso de
conversão para a unidade de g/cm³, os valores equivalentes encontram-se na tabela 05.
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Tabela 05: Massa específica
lb/gal

g/cm³

9,8

1,174299

9,9

1,186282

10,0

1,198264

10,1

1,210247

10,2

1,22223

A viscosidade plástica é ligada diretamente à resistência interna exercida por um fluido
para fluir. O teor de sólidos em um fluido de perfuração é ligado diretamente à fricção das
partículas, quanto maior o teor maior a fricção, o que infere em maior viscosidade plástica
(FÉLIX et al, 2007).
O limite de escoamento indica a capacidade do fluido em carrear para a superfície os
cascalhos gerados pela perfuração. É o esforço mínimo requerido para iniciar o movimento do
fluido (MENDONÇA, MEDEIROS et AMORIM; 2018).
A força gel é um parâmetro também de natureza reológica, que indica o grau de gelificação devido à interação elétrica entre as partículas dispersas. A força gel inicial mede a resistência para colocar o fluido em fluxo, enquanto a força gel final mede a resistência do fluido
para reiniciar o fluxo, quando este fica certo tempo em repouso. A diferença entre elas indica o
grau de tixotropia do fluido (THOMAS, 2004)
A leitura de 3 rpm é utilizada para a determinação dos géis de 10 segundos e 10 minutos, entretanto são diferentes as condições em que são aferidas. O gel de 10 segundos possui
um grau de gelificação inferior ao de 10 minutos, pois a agregação de partículas é menor, o que
resulta em valores diferentes.
O filtrado é a quantidade de fluido que invade a formação rochosa. Esse fluido é retido
por um reboco de baixa permeabilidade que se forma na parede do poço, cuja a função é evitar
a invasão de partículas sólidas através dos poros da formação, deixando apenas o filtrado passar
(VITAL, 2005).
A alcalinidade (Pm) mede a quantidade de ácido sulfúrico 0,02N necessário para o
fluido e seu filtrado alcançarem o valor de 8,3 no pH.
O teor de cloretos totais indica quando há influxo de água da formação ou quando se
está perfurando uma camada salina (SANTOS, 2012), por isso a importância de se monitorar
esta propriedade.
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O pH utilizado é básico pois a taxa de corrosão do aço carbono é baixa e controlada
nesta faixa (GENTIL, 2011; GEMMELLI, 2001).
A densidade do fluido varia de acordo com a pressão de poros da formação. Não há
um valor generalizado visto que cada formação possui sua própria característica que depende
dos fluidos na formação. A faixa especificada na tabela 04 foi atribuída ao projeto em que o
fluido foi utilizado, entretanto poderia ser diferente de acordo com o necessário para outra formação com outra pressão de poros.
Tabela 06: Fluido original com silicato de sódio
Formulação
Água industrial
Bicarbonato de sódio
Antiespumante
Goma xantana
CMC de baixo
peso molecular
HPA
Óxido de magnésio

Concentração
49% v'/v
0,2 lb/bbl
0,2 lb/bbl
0,8 lb/bbl

Cloreto de potássio

15 lb/bbl

Cloreto de sódio ou solução
saturada de cloreto de sódio
Polímero de dimetilamina
com epicloridrina e
Etilenodiamina
Glutaraldeído
Carbonato de cálcio
Poliol éster de
base vegetal
Oleato de
polietilenoglicol
Glicerina bidestilada
Silicato de sódio

Propriedades Aferido
Temperatura (°F)
120
L600 rpm
81
L300 rpm
55
L200 rpm
43

Valor de referência
120° F
-

2 lb/bbl

L100 rpm

29

-

4 lb/bbl
0,5 lb/bbl

L6 rpm
L3 rpm
Viscosidade
plástica
Limite de
escoamento

7
6

7 a 10

26

15 - 40 cP

29

15 - 40 lb/100ft²

6 lb/bbl

Gel 10 s

6

07 - 15 lb/100ft²

0,3 lb/bbl
40 lb/bbl

Gel 10 Min
Filtrado API
Pm
(alcalinidade)

7
2,5

08 -25 lb/100ft²
4,0 - 8,0 mL

0,8

1,0 - 6,0 mL

5 lb/bbl

Cloretos totais

115.000

100.000 – 120.000 mg/L

0% v'/v
0,8 lb/bbl

pH
Peso

9,0
9,8

9,0 – 9,5
9,8 - 10,2 lb/gal

41 lb/bbl / 40% v'/v

0,3 lb/bbl

De acordo com os valores da tabela 06, os valores reológicos estão de acordo com o
fluido padrão, considerando que o fluido não está com sólidos agregados da perfuração.
A utilização de bicarbonato de sódio visa remover a dureza da água industrial utilizada.
O antiespumante possui uma função mais voltada para o monitoramento volumétrico
nos tanques do que propriamente por desempenho técnico. Ao se formar o fluido há a geração
de espuma e, com isso, os medidores volumétricos localizados nos tanques acabam por aferir
um volume maior do que o real, o que pode induzir ao operador junto à sonda de perfuração,
que houve um influxo da formação rochosa.
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A goma xantana tem a função de incrementar a reologia do fluido, garantindo assim
os sólidos em suspensão e um maior poder de carreamento dos cascalhos provenientes da perfuração (YEH, 1995; FINK, 2003).
A carboximetilcelulose (CMC) de baixo peso molecular combinada com o hidroxipropilamido (HPA) ajudam a diminuir o filtrado produzido pelo filtro e contribuem para a formação de um reboco fino e espesso, além de contribuir também para os parâmetros reológicos em
uma escala menor que a goma xantana, mesmo estando em maior concentração, segundo Dolz
et al. (2007).
O óxido de magnésio garante o pH do fluido na faixa de 9,0 – 9,5, valores esses que
ajudam a diminuir a taxa de corrosão. Além disso, o valor de pH 9,0 – 9,5 foi definido pelo
IBAMA visando o não comprometimento da flora e fauna marinha (IGNÁCIO, 1998).
O cloreto de potássio é um inibidor de argila inorgânico que se faz necessário para a
estabilidade das formações litológicas como o folhelho (NASCIMENTO et al., 2009).
A salmoura saturada de cloreto de sódio objetiva auxiliar no incremento da densidade
do fluido de forma a diminuir a quantidade de sólidos de alta densidade, visto que normalmente
utiliza-se sulfato de bário (BaSO4) para isso. Além deste objetivo, há também um adendo na
inibição do inchamento de argila das formações rochosas (UDOH et al., 2012; SKALLE, 2011).
O polímero catiônico é adsorvido nas superfícies dos cascalhos e na parede do poço.
O encapsulamento de sólidos perfurados promove a floculação e minimiza a desintegração e a
dispersão dos sólidos suspensos. Esses cortes maiores são então levados até a superfície, onde
podem ser removidos com maior eficiência pelos equipamentos de controle de sólidos. A adsorção de polímeros na parede do poço também aumenta a estabilidade das formações sensíveis
à água, tais como folhelhos, evitando o desmoronamento ou alargamento do poço (SNF, 2012).
O carbonato de cálcio serve como agente obturante promovendo assim um tratamento
prévio nas paredes do poço, em caso de a região estar depletada (MARTINS, NASCIMENTO
et AMORIM; 2017). Isso pode auxiliar a evitar ou amenizar um problema de perda de circulação do fluido, que consiste em estar perdendo um grande volume de fluido para a formação.
Além disso, o carbonato de cálcio é utilizado como adensante, promovendo o ajuste da densidade do fluido para os valores a serem atingidos em questão.
O glutaraldeído é utilizado como bactericida por questões de segurança. Sua função
consiste em coibir a formação de bactérias redutoras de sulfato, visto que há a oportunidade de
gás sulfídrico ser gerado com a presença de produtos orgânicos e naturais como a goma xantana
e o HPA na composição do fluido (KAHRILAS et al., 2016; EZZAT et al., 1997).
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O poliol éster de base vegetal é utilizado como preventor de enceramento da broca. Há
casos nas operações de perfuração em que a broca simplesmente fica extremamente lisa, perdendo poder de trituração devido aos cascalhos que ficam aderidos em sua superfície. O preventor ajuda a evitar a aderência de sólidos que possam “encerar” a broca (CHIPINDU, 2010).
O oleato de polietilenoglicol é utilizado como lubrificante com o intuito de diminuir o
risco de prisão da coluna por diferencial (MARTINS, NASCIMENTO et AMORIM; 2017).
Na tabela 07, a seguir, encontra-se a formulação do fluido base com a concentração de
goma xantana reduzida para 0,5 lb/bbl e seus resultados.

Tabela 07: Fluido base com 0,5 lb/bbl de goma xantana
Formulação
Água industrial
Bicarbonato de sódio
Antiespumante
Goma xantana
CMC de baixo
peso molecular
HPA
Óxido de magnésio

Concentração
49% v'/v
0,2 lb/bbl
0,2 lb/bbl
0,5 lb/bbl

Cloreto de potássio

15 lb/bbl

Cloreto de sódio ou solução
saturada de cloreto de sódio
Polímero de dimetilamina
com epicloridrina e
Etilenodiamina
Glutaraldeído
Carbonato de cálcio
Poliol éster de
base vegetal
Oleato de
polietilenoglicol
Glicerina bidestilada
Silicato de sódio

Propriedades
Aferido
Temperatura (°F)
120
L600 rpm
54
L300 rpm
33
L200 rpm
25

Valor de referência
120° F
-

2 lb/bbl

L100 rpm

16

-

4 lb/bbl
0,5 lb/bbl

L6 rpm
L3 rpm
Viscosidade
Plástica
Limite de
Escoamento

4
3

7 a 10

21

15 - 40 cP

12

15 - 40 lb/100ft²

6 lb/bbl

Gel 10 s

2

07 - 15 lb/100ft²

0,3 lb/bbl
40 lb/bbl

Gel 10 Min
Filtrado API
Pm
(alcalinidade)

2
3,1

08 -25 lb/100ft²
4,0 - 8,0 mL

2,5

1,0 - 6,0 mL

5 lb/bbl

Cloretos totais

119.000

100.000 – 120.000 mg/L

0% v'/v
0,8 lb/bbl

pH
Peso

9,0
9,8

9,0 – 9,5
9,8 - 10,2 lb/gal

41 lb/bbl / 40% v'/v

0,3 lb/bbl

De acordo com a tabela 07, as leituras das propriedades L3 rpm, gel 10s, gel 10 minutos e limite de escoamento ficaram com valores fora da referência, porém vale lembrar que o
teor de goma xantana está abaixo do requerido.
Uma baixa leitura L3 (rotação de 3 rpm) e dos géis implica em uma baixa gelificação
do fluido em seu momento de parada de circulação ou de baixa circulação. Ocorre que o fluido
necessita de menos força para entrar em fluxo no momento de parada e retomada repentina, no
caso do gel de 10 segundos, e apresenta baixa resistência interna para ser colocado em fluxo
após um tempo de parada maior, no caso do gel de 10 minutos.
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O limite de escoamento também esteve fora da faixa de referência, o que indica que a
tensão cisalhante necessária para se colocar o fluido para escoar é baixa, porém indica também
uma menor capacidade de carreamento de sólidos e cascalhos.
O valor de filtrado API está abaixo do esperado, entretanto trata-se de algo positivo
pois nessa condição estaria permitindo uma passagem menor de fluido pela formação litológica.
É esperado também que o valor em laboratório seja menor pois o fluido não teve contato com
cascalhos ou outros sólidos além dos aditivos do fluido (MARTINS, NASCIMENTO et AMORIM; 2017). O ponto negativo de um baixo filtrado fica apenas para a realização de alguns
testes que exigem 1,0 mL de amostra.
Comparado com as leituras da tabela 06, a reologia encontra-se em condições mais
adversas de carrear os cascalhos e evitar a elevação de pressão no anular presente entre a coluna
de perfuração e o poço. A viscosidade plástica teve uma diferença de 26 cP para 21 cP enquanto
que o limite de escoamento de 29 lb/100ft² para 12 lb/100ft². A leitura L3 (3 rpm) foi de 6 para
3, enquanto que os géis inicial e final diminuíram respectivamente de 6 lb/100ft² e 7 lb/100ft²
para 2 lb/100ft² em ambos os casos. O filtrado API teve incremento de 2,5 mL para 3,1 mL,
entretanto não é algo a ser visto como negativo pois ambos são valores dentro do objetivado,
assim como a alcalinidade que aumentou de 0,8 mL para 2,5 mL.

Tabela 08: Fluido com 5% de glicerina bidestilada
Formulação
Água industrial
Bicarbonato de sódio
Antiespumante
Goma xantana
CMC de baixo
peso molecular
HPA
Óxido de magnésio

Concentração
44% v'/v
0,2 lb/bbl
0,2 lb/bbl
0,5 lb/bbl

Cloreto de potássio

15 lb/bbl

Cloreto de sódio ou solução
saturada de cloreto de sódio
Polímero de dimetilamina
com epicloridrina e
Etilenodiamina
Glutaraldeído
Carbonato de cálcio
Poliol éster de
base vegetal
Oleato de
polietilenoglicol
Glicerina bidestilada
Silicato de sódio

Propriedades Aferido
Temperatura (°F)
120
L600 rpm
59
L300 rpm
38
L200 rpm
29

Valor de referência
120° F
-

2 lb/bbl

L100 rpm

19

-

4 lb/bbl
0,5 lb/bbl

L6 rpm
L3 rpm
Viscosidade
plástica
Limite de
Escoamento

4
3

7 a 10

21

15 - 40 cP

17

15 - 40 lb/100ft²

6 lb/bbl

Gel 10 s

2

07 - 15 lb/100ft²

0,3 lb/bbl
40 lb/bbl

Gel 10 Min
Filtrado API
Pm
(Alcalinidade)

4
2,7

08 -25 lb/100ft²
4,0 - 8,0 mL

2,1

1,0 - 6,0 mL

5 lb/bbl

Cloretos totais

117.000

100.000 – 120.000 mg/L

5% v'/v
0,8 lb/bbl

pH
Peso

9,2
9,9

9,0 – 9,5
9,8 - 10,2 lb/gal

41 lb/bbl / 40% v'/v

0,3 lb/bbl
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Na tabela 08 estão os resultados do fluido com concentração de 5% de glicerina bidestilada. Houve leve ganho nos parâmetros reológicos comparando os valores das tabelas 06 e 07.
A leitura L3, viscosidade plástica e gel inicial mantiveram os mesmos valores, porém o gel final
aumentou de 2 lb/100ft² para 4 lb/100ft² e o limite de escoamento de 12 lb/100ft² para 17
lb/100ft², o que aumenta o poder de carreamento do fluido e o deixa dentro do range objetivado.
O filtrado teve redução de 3,1 mL para 2,5 mL e a alcalinidade de 2,5 mL para 2,1 mL.
Os valores de pH e densidade tiveram leves mudanças. O pH está de acordo com o
esperado para o fluido e a densidade teve o incremento de 0,1 lb/gal pois a concentração de
carbonato de cálcio se manteve e houve substituição de 5% de água industrial por 5% de glicerina bidestilada, além da concentração de carbonato de cálcio não ter sido alterada.
A viscosidade plástica está em um bom patamar e o limite de escoamento está minimamente satisfatório. A força gel e a leitura de 3 rpm (L3) estão deficitárias, não atingindo o valor
alvo determinado para o projeto inicial.
Os valores da tabela 09 referenciam o fluido com 10% de glicerina bidestilada e 39%
de água industrial.

Tabela 09: Fluido com 10% de glicerina bidestilada
Formulação
Água industrial
Bicarbonato de sódio
Antiespumante
Goma xantana
CMC de baixo
peso molecular
HPA
Óxido de magnésio

Concentração
39% v'/v
0,2 lb/bbl
0,2 lb/bbl
0,5 lb/bbl

Propriedades
Temperatura (°F)
L600 rpm
L300 rpm
L200 rpm

Aferido
120
78
52
40

Valor de referência
120° F
-

2 lb/bbl

L100 rpm

26

-

4 lb/bbl
0,5 lb/bbl

6
5

7 a 10

Cloreto de potássio

15 lb/bbl

L6 rpm
L3 rpm
Viscosidade
Plástica
Limite de
escoamento

26

15 - 40 cP

26

15 - 40 lb/100ft²

6 lb/bbl

Gel 10 s

4

07 - 15 lb/100ft²

0,3 lb/bbl
35 lb/bbl

Gel 10 Min
Filtrado API
Pm
(alcalinidade)

6
3,4

08 -25 lb/100ft²
4,0 - 8,0 mL

2,0

1,0 - 6,0 mL

Cloreto de sódio ou solução
saturada de cloreto de sódio
Polímero de dimetilamina
com epicloridrina e
Etilenodiamina
Glutaraldeído
Carbonato de cálcio
Poliol éster de
base vegetal
Oleato de
Polietilenoglicol
Glicerina bidestilada
Silicato de sódio

41 lb/bbl / 40% v'/v

0,3 lb/bbl
5 lb/bbl

Cloretos totais

10% v'/v
0,8 lb/bbl

pH
Peso

105.000 100.000 – 120.000 mg/L
9,2
10,0

9,0 – 9,5
9,8 - 10,2 lb/gal

Em relação aos parâmetros reológicos, há uma melhora em comparação com os das
tabelas 06 e 07. Os valores obtidos para os parâmetros de viscosidade plástica e o limite de
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escoamento aumentaram respectivamente de 21 cP e 17 lb/100ft² para 26 cP e 26 lb/100/ft². O
filtrado aumentou de 2,7 mL para 3,4 mL e a alcalinidade reduziu de 2,1 mL para 2,0 mL. As
leituras L3 rpm e os géis inicial e final aumentaram respectivamente de 4, 2 lb/100ft² e 4
lb/100ft² para 6, 4 lb/100ft² e 6 lb/100ft². Provavelmente em campo os valores ficariam em
torno de 06, 05 lb/100ft² e 07 lb/100ft² devido ao leve aumento de sólidos incorporados ao
fluido durante a perfuração (MOREIRA et al, 2007). O teor de cloretos teve uma diminuição,
todavia manteve-se dentro do estipulado. Provavelmente essa diferença deu-se por alguma dispersão na adição do cloreto de potássio ou na preparação da solução saturada de cloreto de
sódio.
Houve uma redução na concentração de carbonato de cálcio de 40 lb/bbl para 35 lb/bbl,
pois com a elevação do teor de glicerina bidestilada no fluido torna-se menor a quantidade
necessária para deixar a densidade do fluido de acordo com os valores do intervalo estipulado.
Contudo a densidade aumentou 0,1 lb/gal sendo de 9,9 lb/gal para 10,0 lb/gal.
Os valores da tabela 10 referenciam o fluido com 15% de glicerina bidestilada e 34%
de água industrial.

Tabela 10: Fluido com 15% de glicerina bidestilada
Formulação
Água industrial
Bicarbonato de sódio
Antiespumante
Goma xantana
CMC de baixo
peso molecular
HPA
Óxido de magnésio

Concentração
34% v'/v
0,2 lb/bbl
0,2 lb/bbl
0,5 lb/bbl

Propriedades
Temperatura
L600 rpm
L300 rpm
L200 rpm

Aferido
120
81
54
43

Valor de referência
120° F
-

2 lb/bbl

L100 rpm

28

-

4 lb/bbl
0,5 lb/bbl

5
4

7 a 10

Cloreto de potássio

15 lb/bbl

L6 rpm
L3 rpm
Viscosidade
plástica
Limite de
escoamento

27

15 - 40 cP

27

15 - 40 lb/100ft²

6 lb/bbl

Gel 10 s

4

07 - 15 lb/100ft²

0,3 lb/bbl
30 lb/bbl

Gel 10 Min
Filtrado API
Pm
(alcalinidade)

5
2,4

08 -25 lb/100ft²
4,0 - 8,0 mL

3,0

1,0 - 6,0 mL

5 lb/bbl

Cloretos totais

113.000

100.000 – 120.000 mg/L

15% v'/v
0,8 lb/bbl

pH
Peso

9,2
10,2

9,0 – 9,5
9,8 - 10,2 lb/gal

Cloreto de sódio ou solução
saturada de cloreto de sódio
Polímero de dimetilamina
com epicloridrina e
etilenodiamina
Glutaraldeído
Carbonato de cálcio
Poliol éster de
base vegetal
Oleato de
polietilenoglicol
Glicerina bidestilada
Silicato de sódio

41 lb/bbl / 40% v'/v

0,3 lb/bbl

Em comparação com os resultados da tabela 09, os parâmetros L3 e o gel final diminuíram minimamente, reduzindo de 6 para respectivamente 4 e 5 lb/100ft². O filtrado reduziu de
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3,4 mL para 2,4 mL e a alcalinidade aumentou de 2,0 mL para 3,0 mL. A viscosidade plástica
e o limite de escoamento incrementaram na magnitude de uma unidade, aumentando de 26 cP
e 26 lb/100ft² para 27 cP e 27 lb/100/ft². São valores que podem ser aplicáveis em campo dentro
de inúmeros cenários operacionais, entretanto ainda não atingiram os valores objetivados.
A densidade do fluido chegou ao limite do valor de referência de 10,2 lb/gal pois manteve-se a concentração anterior de carbonato de cálcio, que é de 30 lb/bbl, porém aumentou-se
a quantidade de glicerina bidestilada de 10% para 15%. Uma alternativa, se fosse necessário
adequar à uma densidade menor, seria diminuir a concentração de carbonato de cálcio para 25
lb/bbl, o que no caso diminuiria a quantidade de sólidos no fluido e a densidade do mesmo.
As tabelas 11, 12 e 13 apresentam os resultados referentes à concentração de 20% de
glicerina bidestilada e 29% de água industrial, com três variações de concentração de goma
xantana: 0,4 lb/bbl, 0,5 lb/bbl e 0,6 lb/bbl respectivamente.

Tabela 11: Fluido com 20% de glicerina bidestilada e 0,4 lb/bbl de goma xantana
Formulação
Água industrial
Bicarbonato de sódio
Antiespumante
Goma xantana
CMC de baixo
peso molecular
HPA
Óxido de magnésio

Concentração
29% v'/v
0,2 lb/bbl
0,2 lb/bbl
0,5 lb/bbl

Propriedades
Temperatura
L600 rpm
L300 rpm
L200 rpm

Aferido
120
82
51
41

Valor de referência
120° F
-

2 lb/bbl

L100 rpm

25

-

4 lb/bbl
0,5 lb/bbl

5
4

7 a 10

Cloreto de potássio

15 lb/bbl

L6 rpm
L3 rpm
Viscosidade
Plástica
Limite de
Escoamento

31

15 - 40 cP

20

15 - 40 lb/100ft²

6 lb/bbl

Gel 10 s

3

07 - 15 lb/100ft²

0,3 lb/bbl
25 lb/bbl

Gel 10 Min
Filtrado API
Pm
(alcalinidade)

4
1,9

08 -25 lb/100ft²
4,0 - 8,0 mL

2,7

1,0 - 6,0 mL

5 lb/bbl

Cloretos totais

121.000

100.000 – 120.000 mg/L

20% v'/v
0,8 lb/bbl

pH
Peso

9,0
10,1

9,0 – 9,5
9,8 - 10,2 lb/gal

Cloreto de sódio ou solução
saturada de cloreto de sódio
Polímero de dimetilamina
com epicloridrina e
Etilenodiamina
Glutaraldeído
Carbonato de cálcio
Poliol éster de
base vegetal
Oleato de
Polietilenoglicol
Glicerina bidestilada
Silicato de sódio

41 lb/bbl / 40% v'/v

0,3 lb/bbl

Os resultados da tabela 11 apresentam bons parâmetros para viscosidade plástica e o
limite de escoamento, indicando um bom carreamento de fluido com uma baixa perda de carga.
Em comparação com os resultados da tabela 10, a viscosidade plástica aumentou de 27 cP para
31 cP e o limite de escoamento reduziu de 27 cP para 20 cP. Os parâmetros L3 e géis inicial e
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final se colacionam com os do fluido com 15% e 10% de glicerina bidestilada, entretanto ainda
assim ficaram menores.
O teor de cloretos ultrapassou um pouco, porém encontra-se em conformidade com os
valores aceitáveis para o projeto mesmo não estando de acordo com a faixa especificada. Provavelmente isso ocorreu devido à um pequeno excesso na adição do aditivo cloreto de potássio.
O volume de filtrado reduziu de 2,4 mL para 1,9 mL enquanto que a alcalinidade passou
de 3,0 mL para 2,7 mL.
A densidade reduziu de 10,2 lb/gal para 10,1 lb/gal pois reduziu-se a concentração de
carbonato de cálcio de 30 lb/bbl para 25 lb/bbl.
A tabela 12 apresenta os resultados para o fluido com 20% de glicerina bidestilada com
a concentração de 0,5 lb/bbl de goma xantana.

Tabela 12: Fluido com 20% de glicerina bidestilada e 0,5 lb/bbl de goma xantana
Formulação
Água industrial
Bicarbonato de sódio
Antiespumante
Goma xantana
CMC de baixo
peso molecular
HPA
Óxido de magnésio

Concentração
29% v'/v
0,2 lb/bbl
0,2 lb/bbl
0,4 lb/bbl

Propriedades
Temperatura
L600 rpm
L300 rpm
L200 rpm

Aferido
120
86
57
42

Valor de referência
120° F
-

2 lb/bbl

L100 rpm

28

-

4 lb/bbl
1,0 lb/bbl

5
4

7 a 10

Cloreto de potássio

15 lb/bbl

L6 rpm
L3 rpm
Viscosidade
plástica

29

15 - 40 cP

Cloreto de sódio ou
solução saturada de
cloreto de sódio 9,9 lb/gal
Polímero de dimetilamina
com epicloridrina e
Etilenodiamina
Glutaraldeído
Carbonato de cálcio
Poliol éster de
base vegetal
Oleato de
polietilenoglicol
Glicerina bidestilada
Silicato de sódio

41 lb/bbl / 40% v'/v

Limite de
Escoamento

28

15 - 40 lb/100ft²

6 lb/bbl

Gel 10 s

5

07 - 15 lb/100ft²

0,3 lb/bbl
25 lb/bbl

Gel 10 Min
Filtrado API
Pm
(alcalinidade)

6
1,9

08 -25 lb/100ft²
4,0 - 8,0 mL

2,7

1,0 - 6,0 mL

5 lb/bbl

Cloretos totais

121.000

100.000 – 120.000 mg/L

20% v'/v
0,8 lb/bbl

pH
Peso

9,0
10,1

9,0 – 9,5
9,8 - 10,2 lb/gal

0,3 lb/bbl

Os resultados em comparação com a tabela 11, a viscosidade plástica e o limite de escoamento se mantiveram em boa performance, tendo a viscosidade plástica diminuído de 31 cP
para 29 cP e o limite de escoamento aumentado de 20 lb/100ft² para 28 lb/100ft². A propriedade
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L3 se manteve no mesmo valor enquanto que os valores de gel inicial e final aumentaram respectivamente de 3 lb/100ft² e 4 lb/100ft² para 5 lb/100ft² e 6 lb/100ft². Fica constatado a influência da goma xantana nos parâmetros reológicos, em especial a leitura L3 e os géis.
Os resultados da tabela 13 apresentam o fluido com a formulação idêntica às apresentadas nas tabelas 11 e 12, diferenciando apenas na concentração de goma xantana, que no caso é
de 0,6 lb/bbl.

Tabela 13: Fluido com 20% de glicerina bidestilada e 0,6 lb/bbl de goma xantana
Formulação
Água industrial
Bicarbonato de sódio
Antiespumante
Goma xantana
CMC de baixo
peso molecular
HPA
Óxido de magnésio

Concentração
29% v'/v
0,2 lb/bbl
0,2 lb/bbl
0,6 lb/bbl

Propriedades
Temperatura
L600 rpm
L300 rpm
L200 rpm

Aferido
120
101
67
52

Valor de Referência
120° F
-

2 lb/bbl

L100 rpm

36

-

4 lb/bbl
1,0 lb/bbl

8
6

7 a 10

Cloreto de potássio

15 lb/bbl

L6 rpm
L3 rpm
Viscosidade
plástica

34

15 - 40 cP

Cloreto de sódio ou
solução saturada de
cloreto de sódio 9,9 lb/gal
Polímero de dimetilamina
com epicloridrina e
etilenodiamina
Glutaraldeído
Carbonato de cálcio
Poliol éster de
base vegetal
Oleato de
polietilenoglicol
Glicerina bidestilada
Silicato de sódio

41 lb/bbl / 40% v'/v

Limite de
escoamento

33

15 - 40 lb/100ft²

6 lb/bbl

Gel 10 s

6

07 - 15 lb/100ft²

0,3 lb/bbl
25 lb/bbl

Gel 10 Min
Filtrado API
Pm
(alcalinidade)

7
1,9

08 -25 lb/100ft²
4,0 - 8,0 mL

2,7

1,0 - 6,0 mL

5 lb/bbl

Cloretos totais

121.000

100.000 – 120.000 mg/L

20% v'/v
0,8 lb/bbl

pH
Peso

9,0
10,1

9,0 – 9,5
9,8 - 10,2 lb/gal

0,3 lb/bbl

Em comparação com a tabela 12, a viscosidade plástica e o limite de escoamento aumentaram respectivamente de 29 cP e 28 lb/100ft² para 34 cP e 33 lb/100ft², o que também é
evidenciado comparando com a tabela 06 (fluido base).
As leituras L3 e os géis inicial e final se igualaram aos valores do fluido base (tabela
06). As propriedades ficaram uma unidade abaixo do mínimo esperado, entretanto pode-se considerar excelentes resultados pois o fluido não foi exposto às condições de campo, o que faz
com que a reologia fique um pouco mais baixa. Durante a perfuração há um incremento no teor
de sólidos no fluido, fazendo com que os parâmetros reológicos se elevem de acordo com Moreira et al. (2007). Com isso, é provável que a leitura L3 e a força dos géis final e inicial apresentem pelo menos os seguintes valores respectivamente: 7, 7 e 8.
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Em resumo, todos os fluidos com glicerina bidestilada obtiveram uma melhora na reologia. Os valores de viscosidade plástica e limite de escoamento ficaram de acordo com o
esperado. O melhor resultado se deu com a concentração de 0,6lb/bbl de goma xantana e 20%
de glicerina bidestilada, porém não se descarta o uso dos resultados com a concentração de
0,5lb/bbl.
Há cenários para as formulações presentes nas tabelas 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13, tais
como perfuração de fases que não envolvam a zona de interesse, corte de cimento, perfuração
convencional, todas dependendo do cenário litológico. O filtrado e a alcalinidade se encontram
de acordo com o padrão, mesmo o filtrado estando abaixo da faixa estipulada para testes laboratoriais, visto que isso irá aumentar na operação de campo.
Os rebocos obtidos na etapa de filtração (figura 20) foram extremamente finos, o que
é algo excelente para a perfuração, principalmente próximo de zonas de interesse.
As concentrações de íons cloretos ficaram dentro do esperado, o que resulta em concentrações de Cloreto de Sódio entre 170.000 e 200.000 ppm. Tais concentrações são boas para
zonas de alta salinidade, o que também ajuda a inibir formações argilosas.
A densidade do fluido pode ser ajustada dependendo da quantidade de carbonato de
cálcio a ser adicionado. Como nesse experimento o peso possui uma faixa relativamente extensa, não houve interferência no resultado.

Figura 20: reboco dos fluidos e seus respectivos percentuais de glicerina bidestilada
Fonte: acervo pessoal
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4.2 Avaliação dos Ensaios gravimétricos

A análise gravimétrica apresentou resultados de leve expressão, porém devido ao fluido ficar em estado estático, a taxa de corrosão acabou sendo extremamente baixa.
Após a realização da limpeza química (solução de Clark), os corpos de prova foram
pesados com aproximação de 0,001g, em seguida, calculou-se a taxa de corrosão e a eficiência
do inibidor de corrosão. A tabela 14 mostra os resultados obtidos nos ensaios gravimétricos.

Tabela 14: Taxa de corrosão do aço carbono obtidas nos ensaios gravimétricos.
Taxa de corrosão (mm/ano)

Concentração de
glicerina bidestilada
(v/v’)

72 h

144 h

240 h

288 h

432 h

912 h

0%

*

*

*

*

*

0,0025

5%

*

*

*

*

*

*

10%

*

*

*

*

*

*

15%

*

*

*

*

*

*

20%

*

*

*

*

*

*

*Valores menores que 0,001.

Com os resultados obtidos dos ensaios de perda de massa (Tabela 14), é possível afirmar que fatores como: a aeração e a agitação contribuiriam para uma taxa de corrosão maior do
aço carbono.
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5. CONCLUSÕES E PROPOSTAS DE TRABALHOS FUTUROS

5.1 Conclusões

Os parâmetros do fluido ficaram, no geral, dentro dos intervalos estipulados ou muito
próximos, o que satisfaz para testes de laboratório. Em uma simulação em campo, provavelmente a reologia estaria um pouco mais alta devido aos sólidos que se agregam durante a perfuração.
Através dos ensaios realizados com a glicerina bidestilada e o silicato de sódio sobre
uma formulação específica de fluido e a análise gravimétrica, conclui-se que a presença de
glicerina bidestilada contribuiu para a massa específica do fluido, além de incrementar os parâmetros de viscosidade plástica e limite de escoamento. O fluido com a concentração de 0,6
lb/bbl de goma xantana e 20% de glicerina bidestilada reflete em uma reologia equiparada à
original com 0,8 lb/bbl, mas há cenários possíveis para os resultados obtidos com a concentração de 0,5 lb/bbl.
O desempenho em laboratório do fluido em questão pode ser equiparado ao de um
fluido sintético, entretanto o fluido com glicerina bidestilada é bem menos nocivo ao meio ambiente, apesar de a estabilidade do fluido sintético ser maior para a perfuração em formações
salinas.
A glicerina bidestilada tem uma vantagem em relação à glicerina bruta pois a mesma
é padronizada em suas propriedades, o que não ocorre na glicerina bruta. Ademais, o percentual
de pureza é próximo de 99%, o que não se pode garantir em uma glicerina bruta que possui algo
em torno de 30% de impurezas.
A adição do silicato de sódio apresentou bons resultados, apesar de as condições de
análise gravimétrica teste não serem as mais próximas do campo. Não houve interferência nas
propriedades do fluido e se tratando na inibição de corrosão, mostrou-se satisfatório. Aliado a
isso, o silicato de sódio não apresenta toxicidade ao meio ambiente e possui baixo custo. O
mesmo já foi testado em trabalhos anteriores, porém em fluidos de baixa complexidade.
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5.2 Propostas de trabalhos futuros

1. Utilizar outras formulações de fluidos e testar a lubricidade dos fluidos com glicerina
bidestilada;
2. Realizar análises de permeabilidade do fluido com glicerina bidestilada;
3. Testar o fluido com maiores teores de glicerina bidestilada visando otimizar os resultados obtidos;
4. Utilizar a glicerina bidestilada como fase contínua em fluidos de base sintética, visando
substituir a n-parafina;
5. Testar a taxa de corrosão nos moldes mais próximos das condições de campo, utilizando
agitação e aeração no fluido de perfuração.
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