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RESUMO 

 

As argilas bentoníticas provenientes do município de Boa Vista – PB possuem um elevado 

percentual de contaminantes ou frações grosseiras, proporcionando resultados reológicos 

insatisfatórios para aplicação em fluidos de perfuração de poços de petróleo. Um processo de 

purificação se faz necessário a fim de melhorar o comportamento reológico dessas dispersões 

e adequá-las as normas exigidas pela Petrobrás EP-1EP-00011-A, 2011 e API 13A, 1993. As 

propriedades dos fluidos de perfuração, bem como o custo do mesmo, são de extrema 

importância para o sucesso da conclusão de um poço de petróleo. De maneira específica, os 

cátions exercem uma influência direta no comportamento reológico desses fluidos. O Li
+ 

encontra-se em primeiro lugar no plano de seletividade destes cátions. Já foi estudado que o 

Li2CO3, embora tenha o custo bastante elevado, apresenta resultados reológicos extremamente 

satisfatórios para a aplicação aqui desejada. Entretanto, um estudo mais aprofundado sobre a 

melhoria que este carbonato causa em todas as propriedades reológicas se faz necessário. 

Pretende-se com esta pesquisa estudar a otimização da ativação de uma argila bentonita da 

Paraíba (Verde Lodo) purificada, através de diferentes métodos, bem como avaliar a 

influência do teor de lítio nas propriedades reológicas de fluidos aquosos e não aquosos para 

este fim, além do método tradicional (Pádua) de aditivação, este trabalho, de maneira inédita, 

analisa outros três métodos (à quente, à frio e envelhecido a 40ºC), com o intuito de reduzir o 

tempo de cura, otimizando assim o custo e a produção na escala industrial. Primeiramente as 

amostras foram caracterizadas por DRX, FRX, MEV, CTC, AG e TG/DTA. Em seguida, o 

estudo foi dividido em duas partes, onde na parte I se realizou o estudo do comportamento 

reológico das amostras purificadas e aditivadas para fluidos de perfuração base água. Após 

este processo, as amostras foram organofilizadas e novamente caracterizadas por DRX e 

TG/DTA. Na parte II, foi estudada a viscosidade aparente a fim de verificar a compatibilidade 

em formar dispersões para fluidos de perfurações não aquosos com base na norma da 

Petrobrás EP-1EP-00023-A, 2011, e as curvas de fluxo foram analisadas. Para garantir a 

robustez dos ensaios deste trabalho, uma análise estatística foi realizada, com o intuito de 

avaliar a influência do teor de lítio, além do método de aditivação. A partir dos resultados, foi 

possível inferir que o método tradicional pode ser facilmente substituído pelo envelhecido a 

40ºC, uma vez que os resultados estatísticos mostram uma correlação fortíssima de 97% entre 

eles, a um nível de confiança de 95% (α=5%).  

 

Palavras-chave: bentonita, fluidos de perfuração, carbonato de lítio, reologia 
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ABSTRACT 

Bentonite clays from the municipality of Boa Vista - PB have a high percentage of 

contaminants or coarse fractions, providing unsatisfactory rheological results for application 

in drilling fluids of oil wells. A purification process is necessary in order to improve the 

rheological behavior of these dispersions and to adapt them to the standards required by 

Petrobrás EP-1EP-00011-A, 2011 and API 13A, 1993.The properties of the drilling fluids as 

the cost of it are of extreme importance to the successful completion of an oil well. 

Specifically, the cations have a direct influence on the rheological behavior of these fluids. 

Li
+
 is in the first place in the selectivity plane of these cations. It has already been studied that 

Li2CO3, although having a high cost, presents extremely satisfactory rheological results for 

the application desired here. However, a more in-depth study on the improvement that this 

carbonate causes in all rheological properties becomes necessary. The aim of this research is 

to study the optimization of a bentonite clay activation from Paraíba (Verde Lodo) by 

different methods, as well as to evaluate the influence of lithium content on the rheological 

properties of aqueous and non-aqueous fluids. To this end, in addition to the traditional 

method (Padua) of additivation, this work, in an unprecedented way, analyzes three other 

methods (hot, cold and aged at 40ºC), with the aim of reducing curing time, thus optimizing 

the cost and production on the industrial scale. First the samples were characterized by XRD, 

XRF, SEM, CEC, LALLS and TGA / DTA. Then, the study was divided into two parts, 

where in part I was carried out the study of the rheological behavior of the purified and 

additive samples for water based drilling fluids.After this process, the samples were 

organophilized and again characterized by XRD and TGA / DTA. In part II, the apparent 

viscosity was studied in order to verify the compatibility in forming dispersions for non-

aqueous drilling fluids based on Petrobrás standard EP-1EP-00023-A, 2011, and the flow 

curves were analyzed. In order to guarantee the robustness of the tests of this work, a 

statistical analysis was carried out, in order to evaluate the influence of the lithium content, 

besides the method of additivation. From the results, it was possible to infer that the 

traditional method can easily be replaced by the aged at 40ºC, since the statistical results show 

a very strong correlation of 97% between them, at a level of significance of 95% (α=5%). 

 

 Key words: bentonite, drilling fluids, lithium carbonate, rheology 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A argila é um material natural (rocha), terroso, de granulometria fina, que geralmente 

adquire, quando umedecido com água, certa plasticidade e rigidez depois de submetido a 

aquecimento adequado. As argilas esmectitícas recebem essa denominação por conterem 

argilominerais da série montmorilonita-beidelita. Considera-se a montmorilonita o 

argilomineral mais abundante do grupo das esmectitas e sua fórmula geral pode ser 

representada da seguinte maneira: Mx(Al4-xMgx)Si8O20(OH)4 (SILVA, 2008). As argilas do 

grupo das esmectitas são materiais que apresentam em sua constituição minerais como o 

quartzo, feldspatos, cristobalitas e micas (SOUZA SANTOS, 1975). 

Pode-se definir bentonita como sendo argilas que são formadas a partir de rochas ou 

aquelas que são originadas de cinzas vulcânicas, que passaram por algumas transformações 

por milhões de anos, porém atualmente considera-se bentonita a argila constituída 

principalmente do argilomineral montmorilonita (FERREIRA, 2010). As bentonitas são 

argilas de granulação muito fina, compostas por minerais do grupo das esmectitas (SOUZA 

SANTOS, 1989), dotadas de alto teor de matérias coloidal. A bentonita pode ser encontrada 

em diversos países, porém é mais comum encontrar em áreas áridas (TU-GEN, 2008). 

A estrutura e composição química das argilas resultam em uma excelente capacidade 

de absorção e adsorção, esses fatores explicam suas mais variadas aplicações. (Escalera et al., 

2014). Dentre essas, existe uma gama de aplicações que envolvem as argilas e suas possíveis 

modificações, por exemplo, o seu uso em fluidos de perfuração (SILVA et al., 2014). As 

argilas esmectíticas apresentam propriedades reológicas excepcionais e de baixo custo, sendo 

consideradas como a matéria prima base na utilização em fluidos de perfuração de poços de 

petróleo (SONG et al., 2016). 

As argilas na forma cálcica e policatiônica com predominância de alcalinos terrosos 

conduzem a resultados reológicos insatisfatórios, porém, uma melhor condição no estado de 

defloculação ocorre quando se realiza a substituição dos cátions presentes pelos íons Li+ e 

Na+, comprovando que essas propriedades são diretamente afetadas pelo tipo de cátion 

interlamelar presente (ELKHALIFAH et al, 2013; EL-MAHLLAWY et al., 2013). Para isto, 

uma das modificações tradicionais nas argilas esmectíticas é a sua transformação de 

policatiônicas para monocatiônicas através de carbonatos alcalinos, usualmente empregados 

devido sua alta solubilidade e baixo custo (com exceção do lítio) (SKALLE, 2011).  

O carbonato de lítio (Li2CO3) apresenta um custo muito elevado, se comparado aos 

outros carbonatos, entretanto, as suas características são bastante favoráveis e, devido a isso, a 
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sua eficiência na reologia de fluidos precisa ser melhor estudada, uma vez que estudos com 

esse enfoque específico são raros na literatura (ZHOU et al., 2015). 

No plano de seletividade, os cátions sódio (Na
+
), lítio (Li

+
) e potássio (K

+
) estão em 

primeiro lugar para obtenção de argilas esmectíticas monocatiônicas a partir das 

policatiônicas, influenciando de forma específica o comportamente reológico dos fluidos de 

perfuração (SILVA, 2016). 

Com o passar dos anos, a modificação da superfície dos argilominerais vem recebendo 

atenção significativa, pois além de serem abundantes, possuem baixo custo, além de 

possibilitar novas aplicações (DING et al., 2015). Existem várias maneiras para modificar as 

argilas, algumas mais comuns são: adsorção, troca iônica com cátions orgânicos e 

inorgânicos, ligação de ânions inorgânicos e orgânicos (principalmente nas bordas), enxerto 

de compostos orgânicos, reação com ácidos, pilarização, desidroxilação e calcinação, 

delaminação e reagregação de esmectitas, liofilização, ultra-som, dentre outros (PAIVA, et 

al., 2008).  

A fim de otimizar ainda mais e ampliar o leque de aplicações das bentonitas, os 

processos de organofilização tem sido cada vez mais requeridos para transformação do 

material de hidrofílico em organofílico. De acordo com Medeiros (2014) essa modificação já 

é bastante comum, e a aplicação de maior destaque é a de agente viscosificante em fluidos de 

perfuração de poços base não aquosa. Neste contexto, os fluidos base óleo foram 

desenvolvidos para situações onde os de base água apresentavam limitações técnicas e 

operacionais (SCHAFFELL, 2002).  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Geral 

 

Otimizar a ativação com o carbonato de lítio (Li2CO3) através de três diferentes 

métodos, além do tradicional (Pádua), na reologia de uma argila esmectítica da Paraíba (verde 

lodo) purificada para aplicação em fluidos de perfuração base água e base óleo, avaliando-se 

também suas respectivas curvas de fluxo, além de verificar a influencia do teor de lítio, 

através de uma análise estatística.  

 

1.1.2 Específicos 
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Para atingir o objetivo geral, faz-se necessário as seguintes etapas específicas: 

 

 Caracterizar física e mineralogicamente a argila verde lodo; 

 Realizar processo de purificação na verde lodo para dimunir o teor de 

contaminantes; 

 Aditivar as amostras com o Li2CO3 pelo método tradicional (Pádua), à quente, 

à frio e envelhecido à 40ºC; 

 Avaliar as propriedades reológicas das amostras aditivadas; 

 Identificar a influência do teor de lítio e do método de aditivação, através de 

uma análise estatística das propriedades reológicas, com nível de significância 

de 5%; 

 Obter uma correlação entre o melhor método (novo) e o melhor teor de Li2CO3 

com o método tradicional, para garantir estatisticamente que os mesmos 

reproduzem os mesmos resultados; 

 Organofilizar as amostras; 

 Caracterizar as argilas organofílicas; 

 Avaliar a viscosidade aparente dos fluidos base óleo, bem como as curvas de 

fluxo. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Esmectita 

 

Os argilominerais do grupo da montmorilonita são constituídos por duas folhas de 

silicato tetraédricas, com uma folha central octaédrica, unidas entre si por oxigênio comum às 

folhas (SOUZA SANTOS, 1975). As argilas esmectíticas podem ser constituídas de um 

argilomineral ou de argilominerais esmectíticos, os quais influenciam as propriedades físico-

qímicas e tecnológicas das argilas (SOUZA et al., 2004) e alguns minerais acessórios como 

micas, feldspatos, cristobalitas e quartzos, esses, porém não interferem em suas propriedades, 

atuando apenas como inertes (SOARES et al., 2000).  

As esmectitas possuem algumas características específicas, tais como: elevada área 

específica, capacidade de troca de cátions e propriedades de hidratação, o que conferem a esta 
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família de argilominerais diversos interesses industriais e uma grande variedade de aplicações 

(HILDEBRANDO et al., 2014).  

O entendimento das características estruturais das esmectitas, tais como carga na 

camada, origem das cargas, tipo de cátion intercalante e fórmula química total, é de extrema 

importância quando se deseja utilizá-las em alguma aplicação, pois as mesmas são 

responsáveis pelas diferentes propriedades físico-químicas desses minerais, tais como 

estabilidade térmica, expansividade, viscosidade e reatividade (KLOPROGGE, 

KOMARNENI e AMONETTE, 1999; NASSER et al., 2016). 

Em termos de estrutura, pode-se dizer que são compostas por unidades de duas folhas 

tetraédricas de sílica, onde a estrutura fundamental dos silicatos é formada pelo arranjo 

geométrico entre o silício e o oxigênio (SOUZA SANTOS, 1975). Devido ao fato do silício 

possuir raio iônico de 0,40Å apresenta um raio iônico menor que o do oxigênio que é de 

1,40Å, o silício está rodeado por quatro oxigênios, originando assim uma configuração 

tetraédrica, cuja composição é SiO4
4-

, onde a carga (-4) resultante desse arranjo tetraédrico é 

compensada por ligações com íons positivos como: Si
4+

, Fe
2+

, Mg
2+

 e isso faz com que seja 

restabelecido o equilíbrio eletrostático. Sua estrutura ainda é composta por uma folha central 

octaédrica, onde um íon central Al
3+

 está rodeado por 6 oxigênios ou hidroxilas (CARDODO, 

2005). 

O grupo das esmectitas é considerado economicamente o mais importante entre os 

argilominerais. Essa importância econômica é fortemente dependente de sua capacidade de 

troca de cátions e de seus cátions trocáveis (SOUZA SANTOS, 1989). 

As esmectitas possuem um desbalanceamento de carga nas arestas das partículas e por 

isso possuem a capacidade de trocas os cátions fixados na superfície e devido às substituições 

isomórficas nas folhas dos tetraedros e octaedros trocam cátions também entre as camadas, 

mas em nada modifica a sua estrutura cristalina. A maioria dos argilominerais tem a 

capacidade de trocar cátions em torno de 40mEq/100g, mas a Capacidade de Troca de Cátios 

(CTC) das esmectitas supera esse valor, variando geralmente entre 80 a 150mEq/100g de 

argila seca. Essa facilidade de trocar cátions depende de fatores como valência e 

concentração, dentre outros (SOUZA SANTOS, 1992). 
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Fonte: Adaptada de DÍAZ, 2001; TEIXEIRA-NETO, 2009; MOGK, 2011. 

 

2.3 Argilas Bentonitas 

 

 A montmorilonita é o principal constituinte da bentonita, portanto é justificável 

denotar suas principais características. Pode-se definir bentonita como sendo argilas que são 

formadas a partir de rochas ou aquelas que são originadas de cinzas vulcânicas, que passaram 

por algumas transformações por milhões de anos, porém atualmente considera-se bentonita a 

argila constituída principalmente do argilomineral montmorilonita (FERREIRA, 2008). As 

bentonitas são argilas de granulação muito fina, compostas por minerais do grupo das 

esmectitas (SOUZA SANTOS, 1989), dotadas de alto teor de matérias coloidal.  

 Trata-se de um argilomineral dioctaedral, com cargas permanentes provindas, 

principalmente, de substituições isomórficas na lâmina octaedral (substituição mais comum de 

Al
3+

 por Mg
2+

). Essas cargas negativas são compensadas por cátions básicos, como Na
+
 e 

Ca
2+

, que adentram a entrecamada do argilomineral para neutralizá-las. A expansividade e a 

reatividade da montmorillonita podem ser explicadas, em especial, por estas substituições 

isomórficas ocorridas nos octaedros, permitindo a hidratação da entrecamada do mineral 

seguido de expansão (PAIVA, et al., 2008; SARTOR, 2014). 

 As bentonitas possuem diversas aplicações, entretanto as impurezas presentes limitam 

a sua aplicabilidade (BOYLU et al., 2010; GONG et al., 2016). Dentre as possíveis 

aplicações, destacam-se o uso como viscosificante para fluidos de perfuração de poços de 

petróleo, além de serem muito utilizadas como aglomerantes de areia de moldagem usadas em 

Figura 1 - Diagrama esquemático de argilas esmectitas 
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fundição, descoramento de óleo, pelotização de minerais de ferro, entre outras funções 

(BERTOLINO et al., 2010). 

 Na aplicação para fluidos de perfuração, Boylu et al (2010) mostrou que se não houver 

o beneficiamento adequado as bentonitas são inadequadas para essa aplicação por não 

apresentarem boas propriedades reológicas. Na intenção de melhorar essas propriedades, 

diversas metodologias foram e estão sendo desenvolvidas, como processos de purificação 

física e/ou química, uso de líquidos iônicos, compostos orgânicos, polímeros ou resíduos 

industriais, tratamentos térmicos, entre outros (MENG et al., 2014; ZHUANG et al., 2016; 

LUO et al., 2017). 

 

2.3 Processos de purificação 

 

O processo de purificação visa eliminar as frações não argilosas, a fim de concentrar 

apenas a fração argilosa, por possuir propriedades reológicas mais estáveis e controláveis 

(SINGH et al., 1992) Este processo se torna importante, uma vez que de acordo com Amorim 

(2003) as variedades das argilas de Boa Vista – PB encontram-se esgotadas ou começando a 

rarear. No entanto, ocorre excesso de variedades menos nobres com presença de elementos 

contaminantes, o que originam fluidos de perfuração que não atendem as especificações da 

Petrobras, uma vez que estes são sensíveis à presença de elementos contaminantes, como sais 

solúveis e partículas de quartzo, mica, pirita, calcita, dolomita e outros minerais residuais que 

muitas vezes fazem parte da composição das argilas (SOUZA SANTOS, 1989; SINGH et al., 

1992 apud MARTINS et al., 2007;). 

Uma alternativa eficiente e viável, além de um custo acessível é purificar essas argilas 

através de um processo relativamente simples. Martins (2009) estudou a eficiência do uso do 

hidrociclone como forma de separar as frações mais grosseiras das frações mais finas, 

constituídas do argilomineral. Marques (2014) também propôs uma etapa de purificação 

através do mesmo método, obtendo resultados reológicos satisfatórios. 

Em estudos feitos por Zhuang et al (2016) avaliaram os efeitos da concentração de 

CTAB (0,5 a 2,0 CEC) e da temperatura (66, 150 e 180°C) na estrutura de bentonitas 

organifilizadas e nas propriedades reológicas de fluidos base óleo constituídos com estas 

argilas. Observaram que para valores de CTAB acima de 1,0 CEC, a lipofilicidade da 

estrutura é diminuída e que a temperatura limite para aplicação em fluidos de perfuração é de 

150°C. Além disso, os fluidos foram enquadrados no Modelo Plástico de Bingham para taxas 
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de cisalhamento superiores a 20 s
-1

 e foi observado comportamento tixotrópico até 150°C, 

com destruição da gradual do gel para temperaturas acima de 180°C.  

Em contrapartida, Gong et al (2016) desenvolveram um método de purificação de 

bentonita com as etapas de moagem, dispersão e centrifugação, a fim de otimizar o tempo de 

moagem, a quantidade de dispersante e a velocidade de centrifugação, de modo a obter uma 

bentonita de alta pureza e em grande quantidade. Foi observado que para o tempo de moagem 

igual a 60 min, concentração de dispersante igual a 1% m/v e velocidade de rotação igual a 

700 rpm (durante 2 minutos), foi possível aumentar a pureza da bentonita de 44 para 96,5%, 

com rendimento de 71%. 

THUC et al (2010) avaliaram três métodos para a purificação de bentonitas. O 

primeiro método foi utilizando apenas a centrifugação; o segundo, tratamento ultrassônico 

seguido de sedimentação (avaliada em diferentes tempos) e o terceiro, tratamento ultrassônico 

e sedimentação seguida de centrifugação. Esta última metodologia possibilitou a obtenção de 

maior razão MMT/quartzo, com 98% de pureza e 62% de produção m/m de MMT. As 

condições de operação foram: tempo de sedimentação igual a 55h, tempo e velocidade de 

centrifugação igual a 10 min e 900 rpm, respectivamente. 

Para melhorar as propriedades do sistema argila + água, Thuc (2010) cita que diversas 

metodologias de beneficiamento/purificação podem ser realizadas ou até desenvolvidas. Este 

processo tornará as propriedades do sistema mais adequadas às especificações que são 

exigidas para aplicação como fluidos de perfuração de poços de petróleo. 

 

2.4 As propriedades do sistema argila + água 

 

De acordo com Souza Santos (1989), as argilas em seu estado natural contém água 

adsorvida na superfície das partículas dos argilominerais em forma de hidroxila. Essa água 

está localizada nos vazios entre as partículas. Quando em contato com a água, ocorre à 

adsorção desta. Essa molécula polar se posiciona na superfície dos minerais, portanto o 

volume ocupado por ela aumenta.  

 Alguns fatores fundamentais como a água adsorvida e os parâmetros que influenciam 

na formação da camada de água adsorvida determinam as propriedades mais importantes do 

sistema argila + água, como: tixotropia, plasticidade, viscosidade, poder ligante e a resistência 

mecânica no estado úmido (SOUZA SANTOS, 1989). A interação entre as partículas de 

argila vão determinar o caráter de floculação das mesmas, bem como o seu grau de tixotropia 
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(MACHADO, 2000). Segundo Souza Santos (1989), existem três formas de interação entre 

duas partículas coloidais de argilominerais, são elas: 

a) Interação entre as faces maiores (face-to-face – FF) – as camadas não podem se tocar 

devido à camada de água de solvatação e cátions superficiais; 

b) Interação face menor face menor (edge-to-edge – EE); 

c) Interação face maior – face menor (face-to-edge – FE ou EF). 

Nos casos a e b, a interação que predomina é entre as duas camadas iônicas difusas, 

enquanto que no caso c a interação é predominantemente eletrostática devido às camadas 

difusas possuírem cargas opostas, conforme ilustra a Figura 2. 

 

  Fonte: Adaptado de Souza Santos, 2002. 

 

De acordo com Van Olphen (1963) as forças de Van der Waals que mantem as 

interações possuem energias diferentes para os três casos, pois a diferença geométrica deve 

ser considerada na somatória de todos os pares de átomos que compõe as placas. O mesmo 

autor ainda relata que no caso de partículas anisométricas (placas largas e fibras longas e 

finas) como em dispersões diluídas de argila sódica (1 a 3% em massa), estas podem flocular 

em associações EE e EF dentro de todo o volume da suspensão formando um gel rígido e 

elástico (gelificação), prendendo todo o liquido nos vazios.  

Essa estrutura gel é frágil e metaestável, podendo ser destruída por agitação e que 

retorna ao estado original quando o sistema é deixado em repouso, trata-se de uma 

Figura 2 - Tipos de interação em solução aquosa de partículas defloculadas de 

montmorilonita 
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transformação isotérmica sol-gel reversível, este fenômeno é conhecido como tixotropia 

(MACHADO, 2002; SOUZA SANTOS, 1989). 

Os três tipos de associação citados são modos de floculação, mas somente a FE e EE 

formam flocos propriamente ditos. No caso da associação FF eles se agregam, mas não 

chegam a formar flocos (VAN OLPHEN, 1963). 

 

2.4.1 Floculação x Defloculação 

 

A floculação consiste na formação de aglomerados de partículas individuais devido à 

força de atração. É produzida pela neutralização de cargas negativas das partículas de 

argilomineral. Por outro lado, a defloculação é um estado de dispersão de um sólido em 

líquido no qual cada partícula sólida se mantém geometricamente independente e não 

associada às partículas adjacentes (CHILINGARIAN, VORABUTR, 1983). 

O estado como as partículas dos argilominerais se encontram, vai acarretar em 

mudanças na medida de viscosidade plástica, limite de escoamento e força gel. O estado de 

defloculação é oposto da floculação, isto é, as partículas de argilomineral são separadas 

devido à neutralização das forças repulsivas e atrativas (CHILINGARIAN, VORABUTR, 

1983). 

As argilas na forma cálcica e policatiônica com predominância de alcalinos terrosos 

conduzem a resultados reológicos insatisfatórios, porém, uma melhor condição no estado de 

defloculação ocorre quando se realiza a substituição dos cátions presentes pelos íons Li
+
 e 

Na
+
, comprovando que essas propriedades são diretamente afetadas pelo tipo de cátion 

interlamelar presente (ELKHALIFAH et al., 2013; EL-MAHLLAWY et al., 2013). Para isto, 

uma das modificações tradicionais nas argilas esmectíticas é a sua transformação de 

policatiônicas para monocatiônicas através de carbonatos alcalinos, usualmente empregados 

devido sua alta solubilidade e baixo custo (com exceção do lítio) (SKALLE, 2011). 

Segundo Souza Santos (1989), o fenômeno de floculação-defloculação ocorre apenas 

na dupla camada iônica difusa. A defloculação ocorre quando o potencial zeta é superior ao 

crítico, enquanto que a floculação ocorre quando o potencial for inferior ao crítico. 

 

2.4.2 Potencial Zeta 

 

O potencial zeta é uma medida da magnitude da repulsão ou da atração eletrostática ou 

das cargas entre partículas, sendo este parâmetro fundamental para medida de estabilidade de 
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uma suspensão. Através dele é possível determinar se a partícula coloidal permanece em 

suspensão (sol estável) ou precipita (sol floculado ou precipitado gelatinoso). Este parâmetro 

é determinado utilizando-se técnicas de eletroforese na partícula de sol (VAN OLPHEN, 

1963).  

O potencial zeta crítico é definido e indica o valor acima do qual o sol é estável. 

Abaixo dele, é instável e flocula (não há neutralização). Quando a partícula coloidal está com 

o potencial zeta crítico, ela não se move na eletroforese: é o ponto isoelétrico. Nesse caso, há 

uma dupla camada iônica, porém não há neutralização (inexistência) das cargas elétricas. 

(SHIROMA, 2012). De acordo com Souza Santos (2002), os íons di ou polivalentes são 

floculantes: eles diminuem a espessura por serem mais fortemente atraídos à superfície da 

partícula coloidal. 

A importância do estudo da dupla camada se dá basicamente, pois as forças de 

repulsão entre as partículas originadas pelos mecanismos de estabilização e o efeito desses 

mecanismos influenciam diretamente sobre as características reológicas finais de uma 

suspensão (OLIVEIRA et. al., 2000). Ainda de acordo com o mesmo autor, o potencial 

elétrico originado na superfície das partículas sólidas atrai uma grande quantidade de íons de 

carga contrária (contra-íons) presentes na solução ao seu redor. Devido às suas dimensões 

finitas, apenas um numero limitado dos contra-íons consegue se adsorver na superfície da 

partícula. Essa adsorção mantém os contra íons rigidamente fixos à partícula, formando a 

denominada camada de Stern ao seu redor, como ilustra a Figura 3. 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                           Fonte: Sueyoshi, 1994 

Figura 3 - Esquema da dupla camada elétrica 
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A região de desequilíbrio de cargas na interface partícula/líquido que engloba a 

camada superficial de cargas da partícula (1ª camada) e os contra íons presentes na camada de 

Stern e difusa (2ª camada) é conhecida como a dupla camada elétrica da partícula. Após a 

formação dessa dupla camada elétrica, os contra íons da camada de Stern e parte dos íons da 

camada difusa passam a formar uma nuvem iônica em torno da partícula que, atraída pelo 

potencial elétrico se desloca juntamente com ela durante o fluxo de suspensão. Em virtude 

disso, as partículas passam a se comportar como unidades de fluxo de dimensões superiores, 

cujo raio é definido como o raio hidrodinâmico da partícula (OLIVEIRA et. al., 2000). 

Alguns fatores são responsáveis por afetar a queda do potencial de superfície 

observada ao longo da dupla camada elétrica. O principal fator de influência, responsável por 

essa queda, é o tipo de íon rigidamente adsorvido. Íons grandes e de baixa valencia são 

preferidos porque reduzem o potencial de superfície com menor intensidade, uma vez que 

suas dimensões superiores diminuem a área disponível para a adsorção e a baixa valencia 

causa apenas uma branda neutralização das cargas superficiais da partícula. No entanto, a 

determinação exata da queda de potencial ao longo da camada de Stern abrange uma série de 

outras variáveis que dificultam a sua análise (HIEMENZ, 1986). A Figura 4 ilustra essa queda 

do potencial de superfície em função da distancia no interior das camadas de Stern e difusa 

que circundam a partícula. 

 

Figura 4 - Esquema da dupla camada elétrica 

 

                             Fonte: Adaptado de Shiroma (2012) 
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Para simplificar essa análise, o potencial de Stern é usualmente estimado através de 

técnicas experimentais, como, por exemplo, a técnica eletrocinética, onde a velocidade de 

migração das partículas suspensas em um meio submetido a um campo elétrico é medida. Os 

valores do potencial elétrico obtido através deste tipo de análise correspondem ao potencial 

zeta, o qual representa o potencial elétrico no plano de cisalhamento. Esse plano de 

cisalhamento representa o limite de separação entre os contra-íons da dupla camada que 

conseguem ou não se manter ao redor da partícula durante a aplicação de um campo elétrico 

que a faz adquirir velocidade. Essa estimativa da queda do potencial elétrico em função da 

distancia dentro da camada difusa, consiste em um problema conhecido de eletrostática 

clássica, descrito por uma equação de Poisson, normalmente, essa equação pode ser estimada 

utilizando-se o fator probabilístico de Boltzmann (OLIVEIRA et. al., 2000). De maneira 

simples e resumida, os principais fatores que afetam essa equação são: a valência do íon, a 

carga do elétron, a temperatura, o número de íons por unidade de volume e a constante de 

Boltzmann. 

Cunha, Torem e D’Abreu (2007) estudaram a influencia do pH na reologia de polpas 

de caulim, através de ensaios de potencial zeta e ensaios reológicos, aplicando a teoria 

clássica do DLVO. Encontraram que as polpas possuem comportamento tixotrópico em 

valores de pH a meios neutros e/ou alcalinos e ainda, que a viscosidade aparente, 

primeiramente apresentam o decréscimo (em uma mesma taxa de cisalhamento) com o 

aumento do pH e posteriormente, uma estabilização.  

Em contrapartida, Soares (2009) estudou o estado de dispersão de partículas de óxido 

de alumínio através da determinação do potencial zeta, por meio da dispersão do óxido, já que 

esse material tem uma forte tendência a se aglomerar. Encontrou que dentre todas as aluminas 

estudadas, a CT3000-SG apresentou o maior grau de dispersão e estabilidade.  

 

2.4.3 A Influência dos cátions trocáveis nas propriedades das argilas  

 

O número total de cátions que uma argila pode reter, ou seja, a quantidade de sua 

carga negativa é definida como capacidade de troca (adsorção) de cátions (CTC). Quanto 

maior for a CTC de uma argila, maior será o número de cátions que esta pode reter. Em 

argilas esmectíticas, essa capacidade de troca catiônica varia de 80 a 150 meq/100g 

(MENEZES et al., 2008). Essa capacidade de troca de cátions verificada nas argilas ocorre 

geralmente pelas imperfeições na estrutura, pela quebra de ligações ou ainda pela remoção de 

hidroxilas estruturais, que podem ocorrer por calcinação ou ataques ácidos. O ácido 
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clorídrico, por exemplo, não promove a troca do OH
-
 pelo cloreto, mas pode promover a troca 

dos íons Mg
2+

,
 
Fe

3+
,
 
K

+
,
 
Na

+ 
pelos íons H

+
 (RODRIGUES et al., 1999). 

A composição química e a fórmula da cela unitária da montmorilonita ―teórica‖ ou 

extremo da série é (Al3,33Mg0,67)Si8O20(OH)4.M
1+0,67,

 onde M
1+

 é um cátion monovalente. 

Essa fórmula mostra que a cela unitária tem carga elétrica negativa devido à substituição 

isomórfica do Al
3+

 por Mg
2+

. O cátion M
+
 que balanceia a carga negativa é chamado cátion 

trocável, uma vez que pode ser trocado, de forma reversível, por outros cátions. 

As bentonitas contêm cátions trocáveis que variam de acordo com o ambiente onde 

foram formadas ou depositadas. A maioria das bentonitas possui vários tipos de cátions 

trocáveis, sendo muito raras as ocorrências, onde existia a predominância de um único cátion 

trocável. Os cátions naturalmente fixados mais comuns são: o cálcio, magnésio, sódio, 

potássio, alumínio, hidrogênio e ferro, podendo eles ser trocados por outros cátions como 

bário, estrôncio, amônio. O íon sódio troca naturalmente o cálcio natural (SOUZA SANTOS, 

1989). 

Diversas propriedades físico-químicas dos argilominerais estão intimamente 

associadas aos fenômenos de superfície e carga superficial. Dentre esses fenômenos tem-se a 

capacidade de troca de cátions; caráter anfótero e acidez superficial. O desequilíbrio das 

cargas resultantes das substituições isomórficas, da dissociação de grupos OH- e das ligações 

partidas nas arestas dos argilominerais atraem, especialmente, ―cátions trocáveis‖ de 

diferentes cargas e tamanhos, que adsorvidos nos argilominerais, modificam seu 

comportamento a nível científico, tecnológico e industrial. Outra propriedade muito 

importante é o caráter anfótero, ou seja, os sítios ativos situados nas arestas mudam sua carga 

em função da variação do pH. Com o aumento ou a diminuição do pH haverá uma adsorção 

ou uma dessorção, respectivamente, alterando as cargas das arestas, tanto em magnitude 

quanto em sinal (MENEZES et al., 2010; DUARTE-NETO, 2014). 

 

2.4.4  A Influência do Lítio 

 

O carbonato de lítio (Li2CO3) apresenta um custo bastante elevado, se comparado aos 

outros carbonatos, entretanto, as suas características são bastante favoráveis e, devido a isso, a 

sua eficiência na reologia de fluidos precisa ser mais bem estudada, uma vez que estudos com 

esse enfoque específico são raros na literatura (ZHOU et al., 2015). 

No plano de seletividade, os cátions sódio (Na
+
), lítio (Li

+
) e potássio (K

+
) estão em 

primeiro lugar para obtenção de argilas esmectíticas monocatiônicas a partir das 
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policatiônicas, influenciando de forma específica o comportamente reológico dos fluidos de 

perfuração (SILVA, 2016). 

De acordo com Souza Santos (1975), os cátions podem ser agrupados segundo uma 

série de ―facilidade de substituição ou troca‖, mas essa série varia ligeiramente para cada 

argilomineral. De um modo geral, o Li
+ 

se encontra em primeiro lugar nessa facilidade de 

troca, podendo variar ainda com a concentração dos íons trocáveis, com a concentração dos 

íons adsorvidos pelo argilomineral, com as dimensões dos íons e sua hidratação, com a 

natureza do ânion, entre outros fatores.  

O raio do íon do lítio é 0,76 Å, enquanto que o do sódio tem 1,02 Å e o do potássio 

1,38 Å. O Li
+ 

é muito menor que os outros íons e tem significado especial o fato de nem todos 

os cátions serem trocados com a mesma energia e o mesmo íon pode não está ligado ao 

reticulo cristalino pela mesma força em todos os argilominerais (LEE, 1996). Um tamanho 

menor de raio atômico promove uma zona de influência maior, este fato pode ser comprovado 

pela equação da força eletrostática de ligação, onde há uma variação inversa com o quadrado 

da distância, e essa simples variação de raios modifica muito a força de ligação. 

Existem diversas forças que podem afetar a reologia e a estabilidade de uma suspensão 

coloidal, às interações de partículas (repulsiva e atrativa) é uma delas. De acordo com Van 

Olphen (1963), quando duas partículas coloidais se aproximam devido ao movimento 

Browniano, suas camadas difusas de contra-íons se interpõem. Essa sobreposição provoca 

mudanças na distribuição iônica da dupla camada elétrica das duas partículas, envolvendo um 

aumento de energia livre no sistema. Devido à repulsão é necessário um trabalho para trazer 

partículas do infinito para uma determinada distância. Essa energia de repulsão pode ser 

quantificada conforme indica a parte superior da Figura 5. 
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Figura 5 - Curva potencial – energia repulsiva e atrativa em função da distância de separação 

de partículas a três concentrações de eletrólitos 

 

Fonte: Van Olphen (1963) 

 

Como pode ser visto na Figura 5, a energia envolvida apresenta um valor máximo 

quando a distância entre as partículas é nula e decai exponencialmente com a aumento da 

distância da separação. 

As propriedades físicas e químicas dos elementos do grupo I da Tabela Periódica estão 

claramente relacionadas com sua estrutura eletrônica e seu tamanho. Todos esses elementos 

são altamente reativos.  Possuem na camada eletrônica externa um elétron fracamente ligado 

ao átomo, e formam tipicamente compostos univalentes, iônicos e incolores. O lítio, primeiro 

elemento do grupo, difere consideravelmente dos demais elementos do grupo. Na realidade, 

em todos os grupos de elementos típicos da Tabela Periódica, o primeiro elemento apresenta 

uma série de diferenças em relação aos demais elementos.  

O lítio é o trigésimo quinto elemento mais abundante, em peso, e é obtido 

principalmente a partir de minerais do grupo dos silicatos, como o espodumênio LiAl(SiO3)2 e 

a lepidolita Li2Al2(SiO3)3(FOH)2 (LEE, 1996). 
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Todos os sais simples se dissolvem em água, formando íons; em consequência estas 

soluções conduzem corrente elétricas. Como os íons Li
+
 são pequenos, poder-se-ia esperar 

que soluções de sais de lítio conduzam melhor corrente elétrica que soluções de mesma 

concentração de sais de sódio, potássio, rubídio e césio. Os íons pequenos devem migrar mais 

facilmente. Em termos de solubilidade e hidratação, sabe-se que pelo fato do Li
+
 ser muito 

pequeno, ele é muito hidratado. O raio do íon hidratado será grande, movendo-se lentamente. 

(MAHAN, MYERS, 2003). De acordo com Souza Santos (1989), as condutâncias iônicas dos 

metais alcalinos aumentam com o aumento da massa atômica, enquanto que é o inverso que 

se deveria esperar, uma vez que o Li
+ 

(o menor íon) que, experimentalmente tem a menor 

velocidade. A medição nos números de transferência mostra que os valores variam levemente 

com a concentração das soluções, o que é atribuído a uma variação na hidratação dos íons. 

Esses efeitos, mesmo pequenos, não são devidos a erros experimentais. Não existe uma 

explicação geral para esses efeitos, porém admite-se que a hidratação é um dos fatores 

preponderantes. 

Algumas das moléculas de água encostam-se ao íon metálico e a ele se ligam 

formando um complexo. Assim, o Li
+
 é rodeado tetraedricamente por quatro moléculas de 

água. Essa explicação química deixa claro porque o lítio é o íon mais fortemente hidratado 

deste grupo. No sistema argila + água, essa grande hidratação do lítio favorecerá a reatividade 

desse composto com o sistema, ocasionando melhorias nos valores de viscosidade. O tamanho 

dos íons hidratados é importante fator que afeta a passagem desses íons através das 

membranas celulares. O tamanho também explica o comportamento desses íons em colunas 

de troca iônica, em que o Li
+
 se liga menos fortemente, sendo eluído primeiro. (MAHAN, 

MYERS, 2003). 

      No caso de aditivação com diferentes carbonatos, espera-se que a melhoria nas 

propriedades reológicas se dê nas suspensões que forem ativadas com o carbonato de menor 

raio atômico, neste contexto, espera-se que o lítio apresente melhores resultados reológicos 

quando comparados com os demais carbonatos, usualmente empregados, como o sódio. Silva 

(2016), realizou estudos sobre a influência dos três carbonatos (Li2CO3, Na2CO3 e K2CO3) e 

relatou que os melhores resultados reológicos são dos fluidos ativados com o lítio. 

Nos estudos recentes sobre aditivação com carbonatos de sódio e lítio, a melhoria das 

propriedades reológicas das amostras aditivadas com esses compostos são indiscutíveis. De 

acordo com Silva (2016), a melhoria pode ser explicada com base nas características físico-

químicas dos cátions envolvidos, como o tamanho do raio atômico, características individuais 

de cada um, dentre outros fatores. 
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Em estudos anteriores Zhou et al. (2015) avaliaram argilas esmectíticas tratadas com 

diferentes cátions trocáveis. Os resultados evidenciaram que há uma relação direta entre a 

mudança que existe na polaridade das superfícies de argilas esmectíticas organofílicas 

melhorando assim, as propriedades reológicas dessas dispersões. 

Nos estudos de Lu et al. (2014), Robin et al. (2015), Wu et al. (2015) e Zhu et al. 

(2015) mostraram que o tipo de cátion pode afetar o processo de intercalação por terem 

comportamentos de hidratação e intercalação diferentes com as camadas estruturais da argila 

esmectítica, onde a força entre o cátion e a ligação de água diminui à medida que se aumenta 

o raio do cátion, isto significa que o Li
+
 e o Na

+
 tem força vinculativa com a água maior que o 

K
+
, hidratando-se mais. 

Desta forma, a troca do cálcio ou magnésio por lítio, sódio e potássio aumenta a 

capacidade da argila de inchar espontaneamente em água, havendo maior expansão quando 

aditivada com o lítio e o sódio, mais precisamente com o lítio, por possuir raio com menor 

diâmetro hidratado, sendo considerada uma ótima alternativa no controle de expansão de 

formações ativas, fornecendo assim maiores valores de tixotropia e viscosidade (SILVA, 

2016).  

 

2.4.5  Processos de Aditivação 

 

Durante os últimos anos, a modificação da superfície dos argilominerais recebeu 

atenção significativa, pois não só são abundantes e possuem baixo custo, como há 

oportunidade de criação de novos materiais e aplicações. (EZQUERRO et al., 2015; DING et 

al., 2015). Diversos caminhos podem ser empregados na modificação de argilas, tais como: 

adsorção, troca iônica com cátions orgânicos e inorgânicos, ligação de ânions inorgânicos e 

orgânicos (principalmente nas bordas), enxerto de compostos orgânicos, reação com ácidos, 

pilarização, desidroxilação e calcinação, delaminação e reagregação de esmectitas, 

liofilização, ultra-som, dentre outros (PAIVA, et al., 2008). 

Em termos de aplicações, tem-se uma grande diversidade que envolve as argilas e suas 

modificações, podendo ser citado: aplicação industrial, tecnológica, agrícola e ambiental 

(ESCALERA et al., 2014; VHAHANGWELE E MUGERA, 2015). No contexto industrial, as 

argilas esmectíticas são as consideradas mais interessantes para tal aplicação. Entretanto, na 

maior parte dos casos faz-se necessário submetê-las a tratamentos químicos para desenvolver 

e melhorar suas potencialidades (HUSSIN et al., 2011; BARRY et al., 2015).  
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Embora inicialmente, a ―aditivação da montmorilonita‖ tenha sido restrito à aditivação 

com o uso de ácidos, foi bastante ampliado, onde se tem a ativação ácida, a ativação alcalina, 

ativação ―orgânica‖ ou ―neutra‖ por compostos orgânicos e montmorilonitas naturalmente 

ativas (terras fuler); tratamentos térmicos e pilarização (BABAKI et al., 2008; GUNAWAN et 

al., 2010; HUSSIN et al., 2011). 

As bentonitas sódicas e cálcicas são bastante utilizadas no contexto industrial e 

acadêmico, entretanto, as sódicas possuem uma capacidade de expansão muito superior à 

cálcica (TEIXEIRA-NETO e TEIXEIRA-NETO, 2009). A maior hidratação nas argilas 

sódicas é amplamente utilizada para melhorar as propriedades tixotrópicas de suspensões 

aquosas com bentonitas, onde a expansão depende do grau de substituição isomorfica do AI
+
 

por Fe
+
 Mg

2+
 (FOSTER, 1953). Brandenburg e Lagaly (1988) descobriram que o tamanho e 

forma de partículas e estrutura borda são mais significativos do que a carga camada. Além 

disso, afirmam que essas propriedades são difíceis de medir e que a interpretação de dados 

reológicos sempre é válida (VOLZONE e GARRIDO, 1991).  

 De acordo com Qu et al. (2009) e Anderson et al. (2010), atualmente, existem aditivos 

químicos orgânicos e inorgânicos capazes de minimizar interações existentes entre a argila e a 

água, sendo eficaz na redução da hidratação dos argilominerais. Os principais aditivos 

orgânicos usados são moléculas catiônicas contendo grupos quaternários de amônio nas suas 

estruturas. 

 

2.4.6  Processo de Organofilização 

 

Estudos afirmam que a transformação da bentonita em argila organofílica consiste em 

um procedimento laboratorial simples que pode ser realizada através de reação de troca dos 

cátions (Na
+
, Ca

2+
 ou outros) presentes na superfície e no espaço interlamelar dos 

argilominerais, por cátions ou partes orgânicas de diferentes sais (BARBOSA et al., 2010). 

Essas argilas organofílicas são obtidas basicamente pela troca iônica dos cátions 

interlamelares de argilas catiônicas por cátions orgânicos, principalmente sais quaternários de 

amônio, tornando hidrofóbica a superfície das lamelas individuais de argila. A hidrofobização 

das lamelas também pode ser obtida pela adsorção de tensoativos não-iônicos etoxilados 

sobre suas superfícies, via interação eletrostática com os cátions interlamelares (SOUSA et 

al., 2011; SILVA et al., 2014). Geralmente, os documentos descrevem a preparação das 

organofílicas em escala de laboratório, com diferentes condições experimentais, argilas de 

várias regiões e fornecedores, e vários tipos de compostos orgânicos (PAIVA et al., 2008). 
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O número de patentes protegendo diferentes processos e tensoativos alternativos para 

a fabricação de argilas organofílicas como também protegendo aplicações de argilas 

quimicamente modificadas para a fabricação de produtos no Brasil é elevado (TEIXEIRA-

NETO e TEIXEIRA-NETO, 2009). Em fluidos de perfuração, as argilas organofílicas são 

utilizadas para as bases orgânicas, uma vez que passam a não possuir mais afinidade com o 

meio aquoso.  

Silva et al (2012), estudaram a organofilização de argilas bentoníticas com tensoativos 

não iônicos visando seu uso em fluidos de perfuração base óleo. De dezoito amostras testadas 

experimentalmente usando o óleo diesel como meio dispersante, três atenderam às exigências 

da normatização da Petrobrás.  

Dantas, Marques e Ferreira (2015), também estudaram a organofilização de argila 

bentonita com dispersão via rota alcoólica, avaliando suas propriedades reológicas em meios 

orgânicos. Cinquenta amostras foram ensaiadas, entretanto apenas duas amostras se 

enquadraram na norma da Petrobrás EP-1EP-00023-A. 

Ferreira (2013) estudou a influência das variáveis de processo na obtenção de argilas 

organofílicas através de uma análise detalhada procurando relacionar as viscosidades aparente 

e plástica das dispersões argilosas com a eficiência do processo de organofilização. Foi 

encontrado que, do ponto de vista da caracterização, essas variáveis de processo não 

influenciam muito na incorporação do tensoativo às argilas bentoníticas, sendo influente o 

tipo de argila, tensoativo e a presença de sódio como agente defloculante. 

Medeiros (2015) estudou a incorporação do tensoativo iônico tornando as argilas 

organofílicas para aplicação como agente adsorvedor de óleo e viscosificante para fluidos de 

perfuração não aquosos. Foram ensaiadas três concentrações de NaOH (3,5 M, 5,25 M e 7,0 

M) por 24h, 36h e 48h e foi verificado o benefício da organofilização apenas para a 

concentração de 3,5 M NaOH. A determinação da viscosidade aparente, inovação na área de 

zeólitas, apresentou resultados satisfatórios com atendimento dos valores de viscosidade 

normatizados. 

 

2.5  Fluidos de Perfuração de Poços de Petróleo Base Água e Base Óleo 

 

A perfuração de um poço de petróleo, em terra ou no mar (offshore), é um trabalho 

contínuo e que só se conclui ao ser atingida a profundidade final programada pelos estudos 

geológicos. Basicamente, a perfuração é feita utilizando-se uma estrutura metálica, torre ou 

mastro, de 30 a 40 metros de altura, bem como de seus equipamentos auxiliares, tais como: 
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bombas de lama; colunas de tubos e comandos; tanques de lama, de diesel, de cimento, etc. A 

fim de evitar a entrada de fluidos nas formações, desmoronamentos e para trazer o material 

perfurado (cascalho) do fundo do poço para a superfície, são utilizados fluidos especiais, 

chamados, vulgarmente, de lama de perfuração (CORRÊA, 2003). 

O fluido de perfuração é o elemento vital no controle do poço perfurado. Basicamente, 

são misturas complexas de sólidos, líquidos, produtos químicos e, por vezes, até gases. A 

classificação de um fluido de perfuração é feita em função de sua composição. Embora 

ocorram divergências, o principal critério se baseia no constituinte principal da fase contínua 

ou dispersante. Neste critério, os fluidos são classificados em fluidos à base de água, fluidos à 

base de óleo e fluidos à base de ar ou de gás (BARRY et al., 2015). 

A natureza das fases dispersante e dispersa, bem como os componentes básicos e as 

suas quantidades definem não apenas o tipo de fluido, mas também as suas características e 

propriedades. Esses fluidos são frequentemente líquidos e possuem a função de auxiliar o 

processo de perfuração de poços de petróleo. Quimicamente, podem assumir aspectos de 

suspensão, dispersão coloidal ou emulsão, dependendo do estado físico dos componentes 

(NASCIMENTO, AMORIM e SANTANA, 2010; STRACHAN e KINGSTON, 2012).  

A indústria petrolífera utiliza fluidos à base de água para perfuração de poços sempre 

que possível, porque eles possuem um custo relativamente baixo, além de serem 

ambientalmente mais corretos do que as formulações à base de óleo, porém, como a cada dia 

são maiores as exigências referentes a perfurações cada vez mais profundas, torna-se essencial 

a utilização dos fluidos base orgânica na indústria (NUNES et al., 2014; BALABAN et al., 

2015).  

Neste contexto, o fluido com base óleo também denominado de fluidos não aquosos, 

foram desenvolvidos para situações onde os de base água apresentavam limitações técnicas e 

operacionais. A indústria do petróleo exige uma constante busca por fluidos de perfuração 

adequados, a fim de suportar condições severas de pressão e temperatura (MARQUES, 2014). 

Desta maneira, existem vantagens e desvantagens dos fluidos base óleo quando 

comparados aos fluidos base água, as vantagens são: lubricidade, a estabilidade de folhelhos 

reativos e o controle do volume de filtrado, poços HPHT (alta pressão e alta temperatura); 

formações de folhelhos argilosos e plásticos; formações salinas de halita, silvita, carnalita, 

etc.; formações de arenitos produtores danificáveis por fluidos à base de água; poços 

direcionais ou delgados ou de longo afastamento; formações com baixa pressão de poros ou 

de fratura. Por outro, os fluidos base óleo também apresentam desvantagens, sendo elas: 

dificuldade na detecção de gás no poço devido sua solubilidade na fase contínua; menores 
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taxas de penetração; maiores graus de poluição; menor número de perfis que podem ser 

executados; dificuldade no combate à perda de circulação; maior custo inicial (BLAND et al., 

2002; BYBEE, 2004; STRACHAN e KINGSTON, 2012).  

O sucesso da perfuração depende do bom desempenho dos fluidos, que por sua vez é 

determinado de acordo com as suas funções exercidas. Os fluidos utilizados em cada etapa de 

perfuração são determinados de acordo com as necessidades do poço. A composição do fluido 

é selecionada de modo a obter as propriedades ideais, como viscosidades, consistência de gel, 

controle de filtrado, reboco, inibição de argilas hidratáveis e coeficiente de lubricidade 

(NASCIMENTO, AMORIM e SANTANA, 2010; STRACHAN e KINGSTON, 2012).  

A falta no desempenho exigido dos fluidos de perfuração pode causar problemas 

graves, perda da circulação, instabilidade do poço e danos de formação. Estes problemas 

tornam-se mais grave em águas profundas, resultado do considerável aumento da temperatura 

e da pressão (SONG et al., 2016). 

Zhuang et al. (2015), estudaram argilas organofílicas com diferentes tensoativos para 

aplicação em fluidos de perfuração base óleo. Os resultados encontrados mostraram que 

diversos fatores afetam as propriedades reológicas das argilas organofílicas, entre eles, 

destacam-se: polaridade da superfície, quantidade de matéria orgânica, espaçamento basal, 

quantidade de tensoativo incorporado e estabilidade térmica. 

Costa et al. (2012), estudaram a obtenção de argilas organofílicas purificadas para 

aplicação em fluidos de perfuração base óleo, utilizando hidrociclone para retirar os minerais 

acessórios. Os resultados mostraram que amostras obtidas com uma configuração ótima do 

hidrociclone podem conduzir a resultados adequados quando comparados com a norma da 

Petrobrás EP-1EP-00023-A, 2011.  

Em contrapartida, Silva et al. (2013), estudaram argilas esmectíticas da Paraíba, para 

uso em fluidos de perfuração aquosos. Os resultados mostraram que as amostras atendiam 

parcialmente as especificações da Petrobrás para uso em perfuração base água.  

Kelessidis et al. (2006), aplicaram o modelo de Herschell-Bulkley em fluidos de 

perfuração contendo bentonita e lignito. O estudo propôs uma otimização do modelo e 

obtenção dos parâmetros reológicos foram feitos utilizando-se esse modelo, além das técnicas 

padrões. Os resultados mostraram que, quando se utiliza técnicas padrão os parâmetros 

obtidos resultaram em valores não realistas, prejudicando as estimativas de perfuração 

hidráulica. No caso do procedimento adotado pelo estudo, os resultados obtidos foram mais 

precisos. Nesta pesquisa foi ressaltada a importância da obtenção de valores precisos, pois 
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caso contrário, os parâmetros operacionais de perfuração (perda de carga e viscosidade) do 

fluido afetam a taxa de perfuração. 

Silva (2016), em sua tese estudou a influencia dos carbonatos de lítio, sódio e potássio 

na reologia de argilas do estado da Paraíba para aplicação em fluidos de perfuração tanto 

aquosos, quanto não aquosos. Os resultados mostraram que houve melhora nas propriedades 

reológicas (com presença de tixotropia) nas argilas aditivadas com Li2CO3 e Na2CO3, nessa 

ordem. Ainda, que o K2CO3, conduzem a resultados insatisfatórios, não se enquadrando nas 

especificações mínimas exigidas pelas normas. 

 

2.6  Propriedades Reológicas e Curvas de Fluxo 

 

Define-se reologia como a ciência que estuda o fluxo e a deformação dos materiais 

quando submetidos a uma determinada tensão ou solicitação mecânica externa. 

Independentemente do grau de complexidade envolvido, o comportamento reológico dos 

materiais é usualmente descrito através de relações matemáticas entre a tensão aplicada e sua 

respectiva deformação ou fluxo, além de suas variações em relação ao tempo. Tais relações, 

conhecidas como equações do estado reológico, tornam-se cada vez mais abrangentes e 

complexas à medida que os comportamentos se desviam da idealidade (OLIVEIRA et al., 

2000). 

No tocante as propriedades reológicas, as mesmas estão diretamente relacionadas ao 

sucesso da conclusão de um poço por perfuração e ao custo do projeto. De acordo com 

Shiroma (2012), as propriedades reológicas mais importantes da bentonita estão relacionadas 

à viscosidade e tixotropia. A bentonita pode ser usada como agente controlador de 

viscosidade do fluido de modo a permitir uma maior eficiência no transporte dos detritos para 

a superfície e reduzir consideravelmente o atrito entre o fluido e as paredes dos tubos de 

perfuração.  

A viscosidade pode ser considerada a principal propriedade reológica de um fluido, 

pois indica sua facilidade de escoar continuamente sob a ação de uma tensão de cisalhamento 

externa. Fisicamente, a viscosidade é um indicativo da coesão entre as moléculas que 

constituem as laminas adjacentes do fluido (STREET et al. 1996). Se os fluidos obedecerem à 

equação básica estabelecida por Newton, os mesmos são denominados fluidos newtonianos. 

Entretanto, a vasta maioria dos fluidos utilizados em processos tecnológicos apresenta uma 

correlação entre a tensão e a taxa de cisalhamento que difere da relação de proporcionalidade 
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encontrada por Newton. Os fluidos não-newtonianos não apresentam uma relação linear entre 

a tensão (   e a taxa de cisalhamento (γ), como pode ser observado na Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fonte: Adaptado de Skelland, 1967 

 

 Portanto, para este tipo de fluido, a viscosidade deixa de ser uma característica 

intrínseca do fluido e passa a depender da taxa de cisalhamento e de outros fatores. 

Dentre as mais variadas propriedades reológicas, pode-se citar: 

a) Viscosidade plástica (VP): É uma medida indicativa da resistência interna de um 

fluido à sua própria movimentação. Pode ser usada como uma indicação da 

interação dos sólidos no fluido. Quanto mais alto o teor de sólidos, maior é a 

viscosidade plástica devido ao aumento da área superficial (MACHADO, 2002). 

b) Limite de escoamento (LE): representa o esforço requerido para iniciar um fluido 

em movimento. É um indicador das forças de atração entre as partículas quando o 

fluido está em movimento (SHIROMA, 2012). 

c) Filtração: A capacidade do fluido de perfuração em formar uma camada de 

partículas úmidas, denominada reboco, sobre as rochas permeáveis expostas pela 

broca é de fundamental importância para o sucesso da perfuração. Para formar o 

reboco, deve haver o influxo da fase líquida do fluido do poço para a formação 

(THOMAS et al. 2001); 

d) pH: A determinação do pH é de fundamental importância por estar associada a 

fenômenos de floculação, além de auxiliar na obtenção de informações sobre a 

capacidade do fluido de promover a corrosão dos equipamentos. Para Guimarães e 

Figura 6 - Curvas de escoamento de fluidos newtonianos e não newtonianos de 

propriedades independentes do tempo de cisalhamento 
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Rossi (2007), durante as perfurações, o pH das lamas em circulação deve ser 

mantido entre 6,5 e 9,0. 

Na pesquisa realizada por Amorin et al. (2006), ativaram seis tipo de argilas 

bentoníticas da Paraíba com cinco teores distintos de carbonato de sódio e encontraram 

valores de viscosidade aparente (VA) superiores aos exigidos pela norma N-2604 apenas em 

três tipos de argilas. Entretanto, essas amostras não atingiram as especificações mínimas de 

VP, e apenas 10 amostras de um total de 24 atingiram a mesma norma para o caso de volume 

de Filtrado (VF). 

Marques (2014) estudou a influência do beneficiamento por hidrociclonagem de 

misturas de argilas bentoníticas de Boa Vista visando melhoria nas propriedades reológicas e 

os resultados mostraram que o comportamento reológico das amostras secas em spray dryer 

foram superiores aquelas secas em estufa, apresentando valores de VA, e VP, de maneira 

geral, dentro das especificações normativas. Entretanto, para VF esses valores não foram 

atingidos. 

Silva (2016) estudou o limite de escoamento (LE) conforme solicita a API 13A (1993) 

e encontrou que nenhuma dispersão ativada com carbonato de sódio atinge a especificação 

exigida, apresentando valores altos na relação LE/VP. No caso da ativação com carbonato de 

lítio apenas duas amostras se enquadraram nas especificações mínimas e com o carbonato de 

potássio apenas uma amostra não se enquadrou. 

 

2.7  Comportamentos Independentes do Tempo 

 

De maneira bastante simples, os fluidos pseudoplásticos e dilatantes diferem-se, pois o 

primeiro apresenta uma diminuição na viscosidade aparente quando há um aumento na taxa 

e/ou tensão de cisalhamento. O comportamento inverso é apresentado para o fluido dilatante. 

A causa desses comportamentos pode ser explicada por fatores diversos, entre eles: área 

superficial, formato e dimensões das partículas, tipo de interação, concentração, peso 

molecular, etc. (OLIVEIRA et al. 2000). De acordo com Shiroma (2012), fluidos 

pseudoplásticos são misturas contendo substâncias que, em repouso, apresentam moléculas 

em um estado desordenado, e, em elevadas velocidades de cisalhamento, as moléculas ficam 

aproximadamente alinhadas, diminuindo a viscosidade aparente. E quanto maior essa força, 

maior será a ordenação e, consequentemente, menor será a viscosidade aparente. Para 

Machado (2000), tecnicamente, portanto, fluidos pseudoplásticos são aqueles que ―afinam‖ 

quando a vazão (ou taxa de cisalhamento) aumenta. Muitos materiais líquidos, tais como 
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suspensões, dispersões e emulsões, de grande importância comercial, pertencem a este grupo. 

Nesse caso, o índice de comportamento do fluido, n < 1. 

Por outro lado, fluidos dilatantes, são caracterizados por um aumento da viscosidade 

aparente à medida que se elevada à taxa e/ou tensão de cisalhamento aplicada. Este 

comportamento é característico de suspensões altamente concentradas, onde as partículas 

encontram-se muito bem empacotadas e bastantes próximas entre si. Para haver escoamento é 

necessário que o meio líquido flua através dos estreitos canais entre as partículas. Esse fluxo é 

fácil a baixas taxas de cisalhamento, contudo, torna-se cada vez mais difícil em condições 

mais intensa, resultando em um aumento da viscosidade da suspensão em função da taxa de 

cisalhamento. Desta forma, todos os fatores que contribuem para a redução da distância média 

de separação entre as partículas e dificultam a movimentação relativa entre elas favorecem o 

aparecimento do comportamento dilatante na suspensão. Distribuições granulométricas 

bastante estreitas também podem dar origem ao fenômeno de dilatância, pois reduzem a 

distância média de separação entre as partículas para uma determinada concentração de 

sólidos fixos. Nesse caso, o índice de comportamento do fluido, n >1. 

 

2.7.1  Modelos Reológicos 

 

 O comportamento reológico dos materiais pode ser descrito através de modelos 

matemáticos que relacionam a dependência da tensão de cisalhamento com a taxa de 

deformação. Existem vários modelos, dentre eles, os mais aplicados para fluidos de 

perfuração são: plástico de Bingham, Ostwald-de-Waele e Herschell-Bulkley. Este último, 

quando simplificado, dará origem aos outros dois, podendo ser analisados como casos 

particulares deste, pois de acordo com Machado (2002) este modelo é conhecido como fluido 

de potência com limite de escoamento ou fluido de potência modificado e possui três 

parâmetros reológicos. Por isso mesmo, é denominado de modelo a três parâmetros. A 

equação que o define esta explicitada na seção 3.5.2. 

 K – índice de consistência do fluido. Indica o grau de resistência do fluido ao 

escoamento: quanto maior o valor de K, maior a sua resistência ao escoamento e, portanto, 

maior a sua viscosidade aparente. 

 n – índice de fluxo, corresponde à inclinação da curva (quanto mais próximo da 

unidade, o fluido se torna mais newtoniano).  

 Este tipo de fluido é uma extensão do fluido de Ostwald, ao qual se adiciona um novo 

parâmetro, denominado de limite de escoamento real. Materiais típicos que exibem limite de 



42 
 

escoamento real são dispersões de argilas com polímeros, empregadas amplamente na 

indústria do petróleo como fluidos de perfuração, graxas, pastas de dentes, pastas de cimento. 

 Ruiz (2007) estudou o efeito da temperatura, concentração, polaridade do meio e de 

surfactante sobre a reologia e morfologia de emulsões com petróleo oriundo de campos 

maduros. Os resultados mostraram que todas as emulsões apresentaram um comportamento 

pseudoplástico e que seguiram o modelo de Herschell-Bulkley em todas as concentrações e 

temperaturas investigadas. As diferenças de comportamento reológico entre as emulsões de 

etilenoglicol/surfactante apolar e glicerol/surfactante polar foram atribuídas às diferenças de 

estrutura química e molecular dos diluentes e surfactantes. 

Melo (2008) estudou a avaliação e modelagem reológica de fluidos de perfuração base 

água utilizando três aditivos: carboximetilcelulose (CMC), a goma xantana (GX) e bentonita. 

Os resultados mostraram que para fluidos preparados com CMC o modelo que melhor 

representou esse sistema foi o Ostwald de Waale e para os fluidos preparadas com GX e 

bentonita o modelo que melhor representou foi o de Herschell-Bulkley. 

 Moraes (2015) estudou cerâmicas de nanoaluminato de magnésio sintetizado por 

reação de combustão utilizando glicerina do biodiesel como combustível e os resultados 

mostraram que as curvas tensão de cisalhamento em função da taxa de cisalhamento obtidas 

foram melhor ajustadas pelo modelo de Herschell-Bulkley e concluiu que as suspensões 

apresentaram um comportamento pseudoplástico. 

 

2.7.2 Comportamentos Dependentes do Tempo 

 

Suspensões cujas características reológicas dependem do tempo apresentam variação 

de viscosidade aparente em função do tempo. São fenômenos conhecidos como tixotropia e 

reopexia (OLIVEIRA et al., 2000). 

A tixotropia consiste na redução da viscosidade aparente em função do tempo em 

suspensões submetidas a uma taxa (ou tensão) de cisalhamento constante. Através desse 

fenômeno a suspensão assume uma estrutura gelatinosa quando em repouso. Isso é importante 

nos fluidos de perfuração porque impede o retorno dos fragmentos de rochas ao fundo do 

poço em casos de paralisação do bombeamento (SHIROMA, 2012). De acordo com Oliveira 

et al. (2000) esse comportamento é frequente em suspensões contendo aglomerados fracos de 

partículas, como aqueles responsáveis pelo aparecimento de pseudoplasticidade. É valido 

ressaltar que os comportamentos dependentes do tempo são fortemente influenciados pelo 

cisalhamento da suspensão, que consiste na sequencia e duração das taxas aplicadas 
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anteriormente à avaliação reológica. O fenômeno da reopexia é, na maior parte das vezes, 

ocasionado pelos mesmos mecanismos que causam a tixotropia, diferindo apenas quando ao 

cisalhamento da suspensão. 

Os fluidos reopéticos apresentam um comportamento inverso ao dos tixotrópicos: com 

o aumento da tensão de aplicação a viscosidade desse fluido também aumenta, retornando à 

viscosidade inicial quando essa força cessa (SHIROMA, 2012). Esse fenômeno normalmente 

é observado em suspensões contendo aglomerados fracos ou partículas assimétricas. Como há 

semelhança entre os dois comportamentos, fenômenos de reopexia, em alguns casos, são 

denominados ―tixotropia negativa (WATANABE, ISHIKAWA e WAKAMATSU, 1989).  

De acordo com Oliveira et. al (2000) o comportamento reopéxico também pode se 

originar em suspensões contendo partículas cujas forças de atração entre si se acentuam com o 

tempo, aumentando a probabilidade de formação de aglomerados. Este é o caso de suspensão 

contendo partículas que se dissolvem no meio líquido em função do tempo, originando uma 

elevada concentração de íons em solução. O aumento da concentração de tais íons no meio 

líquido atenua as forças de repulsão de origem eletrostática entre as partículas, favorecendo a 

atração mútua entre elas e a aglomeração da suspensão. A Figura 7 ilustra os comportamentos 

dependentes do tempo de tixotropia e reopexia. 

 

Figura 7 - Curvas de escoamento de fluidos com propriedades dependentes do tempo 

 
                                                      Fonte: Adaptado de Skelland, 1967 

 

 Silva (2016) estudou o comportamento reológico de fluidos base aquosa e não aquosa 

de bentonitas da Paraíba, e avaliou o comportamento dependente do tempo através de curvas 

de fluxo. Os resultados mostrados nesta tese indicaram a presença de tixotropia, pois as 
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curvas de ida e de volta não se coincidem, indicando presença de histerese. As curvas de fluxo 

dos fluidos aquosos foram obtidos no reômetro Brookfield e as do fluido não aquosos foram 

obtidas no viscosímetro Fann 35. 

 O estudo de Shiroma (2012) também avaliou o comportamento reológico de 

suspensões aquosas de bentonitas com uso de carboximetilcelulose (CMC). Os resultados 

constataram a presença da tixotropia e uma forte dependência do sal NaCl. As curvas de fluxo 

foram obtidas no viscosímetro Fann 35 e no reômetro Brookfield. 

 Corrêa et al. (2005) avaliaram o comportamento reológico de diferentes géis 

hidrofílicos, dois géis foram preparados com polímeros dos ácidos carboxivinílicos e um com 

polímero do ácido poliacrílico. Os estudos foram realizados com um reômetro Cone & Placa e 

os resultados mostraram que o gel preparado com ácido poliacrílico apresentou a maior 

pseudoplasticidade enquanto os constituídos de ácidos carboxivinílicos apresentaram maior 

tixotropia. 

 Menezes et al. (2009) estudaram o comportamento reológico das argilas bentoníticas 

de Cubati-PB, todas as amostras foram aditivadas com o carbonato de sódio e os resultados 

mostraram que todas as dispersões apresentaram comportamento pseudoplástico e as amostras 

apresentaram um comportamento tixotropicos (com exceção de uma amostra) apresentando 

comportamento reopético.  

 

2.8 Testes de Hipóteses e Testes Relativos a Variâncias 

 

De acordo com Fox e Merrill (1980) um teste de uma hipótese estatística é um 

processo pelo qual se decide ―aceitar‖ ou ―rejeitar‖ uma hipótese em estudo. Ao se testar uma 

hipótese estatística, estão envolvidos dois tipos de erros, ou seja, pode-se rejeitar uma 

hipótese de fato verdadeira, conhecido como “erro do tipo I”, ou aceitar uma hipótese falsa, 

conhecido como “erro do tipo II”. Esses erros estão descritos no Quadro 1 abaixo: 

 

    Quadro 1 - Teste de hipóteses 

DECISÃO HIPÓTESE 

 VERDADEIRA FALSA 

REJEITAR ERRO I ACERTO 

NÃO REJEITAR ACERTO ERRO II 

   Fonte: Elaboração própria 
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De acordo com Dantas (1998), geralmente, trabalha-se com duas hipóteses, uma nula 

representada por Ho (hipótese verdadeira) e outra oposta, chamada de hipótese alternativa 

representada por H1. É valido ressaltar que elas não são absolutamente verdadeiras ou falsas. 

A falsidade ou veracidade é estatisticamente possível. O teste pode ser unicaudal ou bicaudal 

e para formular é necessário que se fixe um nível de significância (α)
1
.  

Com o nível de significância delimitado é obtido o intervalo de confiança que consiste 

em (1-α) e os valores críticos do teste. Este valor crítico é definido pelo nível de significância 

adotado e pela consulta à tabela da função de densidade respectiva, que podem ser: Z normal 

de escore reduzido, t-Student e F-Snedecor e delimitam a região de aceitação (dentro do 

intervalo de confiança) e a região de rejeição na curva de distribuição amostral (GUJARATI, 

2006). 

Gujarati (2006) define análise de variância como uma ferramenta estatística que 

consiste na verificação da diferença  entre as médias de duas ou mais populações por meio de 

amostras que são retiradas delas, a partir do conceito de desvio-padrão de cada amostra, o 

qual, elevado ao quadrado, resulta na variância. Esta ferramenta consegue comparar médias 

de mais de duas populações por meio de suas amostras tomando por base uma ou mais 

variáveis dependentes. A análise de variância pode ser calculada por dois métodos 

matemáticos diferentes, sendo eles: o cálculo do desvio-padrão e pela variância das amostras 

e o cálculo pela média das amostras. A escolha do método correto para análise depende do 

número de elementos de cada amostra em estudo, em caso de igualdade, utiliza-se o método 

do desvio-padrão. 

Conforme explana Merrill e Fox (1980), a variação (ou dispersão) de uma população 

pode ser tão importante quanto a sua média. Uma estimativa da variância ou um intervalo de 

confiança do desvio-padrão, em vários casos, pode fornecer informações desejadas para o que 

se quer estudar. Por exemplo, o proprietário de um supermercado pode estar interessado na 

variação do número de fregueses em seu estabelecimento de hora para hora. Em casos como 

estes, uma estimativa da variância ou um intervalo de confiança do desvio-padrão pode 

proporcionar toda a informação desejada. Entretanto, pode haver a necessidade de testes de 

hipóteses acerca de variâncias. Wen et al. (2002) utilizaram a análise de variância com testes 

de hipóteses para comparar diferentes métodos de análises granulométricas.  

                                                             
1 Probabilidade de cometer o erro do tipo I, ao rejeitar a hipótese nula (verdadeira) – H0. 
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Para a referida pesquisa foi utilizada a distribuição de F-Snedecor como instrumento 

para análise de variância dos teores de lítio. A exposição geral do modelo encontra-se adiante, 

na seção 3.6. 

 

2.9  Simulação de Monte Carlo 

 

 A simulação ou método de Monte Carlo é uma simulação muito geral, onde as formas 

de investigação estão baseadas no uso de números fortuitos e estatística de probabilidade. 

Para Lobo (2007) este método pode ser utilizado em áreas diversas como: economia, física, 

estatística, medicina, química, entre outras. Para que a simulação de Monte Carlo se faça 

presente em algum estudo basta que este faça uso de números aleatórios na verificação de 

algum problema. 

 Esta ferramenta é bastante flexível para manusear detalhes específicos de problemas 

de vida real, incluindo várias restrições e várias fontes de incerteza. Ou seja, é um antídoto 

para o problema da dimensionalidade (que ocorre quando se tem um número grande de fontes 

de incerteza) e do problema de modelagem, dificultando assim a solução de problemas reais 

complexos (JUNQUEIRA et al. 2002). De acordo com Vieira (2013), o método de Monte 

Carlo consiste basicamente em: especificações da distribuição das variáveis de entrada e suas 

correlações, cálculo da média, da variância, do intervalo de confiança e outras probabilidades 

estatísticas. 

Vieira (2013) utilizou a simulação de Monte Carlo aplicada à teoria de opções reais 

como ferramenta de análise econômico-financeira para investimento no setor gás-químico e 

reporta a vantagem de utilizar este método em detrimento da análise clássica.  

O procedimento ou simulação utilizada neste trabalho está descrito adiante na seção 

3.16. 

 

2.10  Análise de Correlações 

 

Em estudos estatísticos, a chamada correlação indica a força e a direção do 

relacionamento entre dois parâmetros aleatórios, populacionais ou amostrais. Em outras 

palavras, refere-se à medida da relação entre duas variáveis - sem necessariamente indicar 

a causalidade. Existem vários coeficientes medindo o grau de correlação, adaptados à 

natureza dos dados, e seus métodos têm trazido à tona discussões abertas e especulativas – 
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além das fronteiras da estatística - sobre a importância desse instrumental na aplicação em 

pesquisas nas Ciências Naturais de uma forma geral.  

Como conceito técnico Dantas (1998) expõe que o coeficiente de correlação é uma 

importante medida estatística na análise de um modelo de regressão, pois informa a 

dependência entre uma variável explicada (  ) e uma ou várias explicativas (  ).  

Antes de entrar na exposição mais detalhada sobre os métodos de Análise de 

Correlação, cabe uma observação: regressão e correlação têm algumas diferenças 

fundamentais. Segundo Gujarati (2006), a análise da regressão se ocupa do estudo da 

dependência de uma variável, a variável dependente, em relação a uma ou mais variáveis, as 

variáveis explanatórias, com vistas a estimar e/ou prever o valor médio da primeira em termos 

dos valores conhecidos ou fixados das segundas; por outro lado, a análise de correlação, trata-

se de quaisquer duas variáveis simetricamente; onde não há distinção entre elas.  

Esses termos foram usados pela primeira vez pelo antropólogo, meteorologista, 

matemático, e estatístico inglês Francis Galton (1822-1911), o qual criou métodos estatísticos 

que originaram testes de inteligência, habilidade motora e a capacidade sensorial dos 

indivíduos.  

Dentre as técnicas de Análise de Correlação de variáveis, destaca-se o Coeficiente de 

Correlação de Pearson - apresentada de forma seminal justamente pelo estudioso e seu aluno 

Karl Pearsonem 1897 - um índice adimensional que mede o grau de correlação linear entre 

duas variáveis quantitativas. Para situações em que o relacionamento entre as variáveis não é 

linear, no caso de uma delas não ser contínua, ou ainda na possibilidade das observações não 

serem selecionadas aleatoriamente, a literatura recomenda a utilização de métodos 

alternativos, como por exemplo, Coeficiente de Correlação Bisseral, Coeficiente de 

Correlação Tetracórico, Coeficiente de Correlação por Postos de Kendall, o Coeficiente de 

Spearman e Coeficiente de Contingência. 

A análise de correlação tem grande importância para diferentes áreas de 

conhecimento, seja como resultado final, seja como etapa de utilização de outras técnicas, e 

por isso repercussão dos trabalhos relacionados ao tema é altamente positiva. Entre os vários 

estudos da literatura pode-se citar Ferreira, Neves e Topper (1995), os quais desenvolvem 

uma correlação a partir de medidas de áreas de superfície por diferentes métodos; Silveira e 

Pinent (2001) e Chen e Popovich (2002) enfocam o coeficiente de correlação sem a restrição 

da variabilidade, isto é, o coeficiente de correlação para o grupo total, com base no coeficiente 

de correlação do grupo restrito, e Lira (2004), que discute alguns estudos realizados em 

diferentes áreas de pesquisa, mostrando suas aplicações.  
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Pelas características dos dados – linearidade entre as variáveis, aleatoriedade e 

distribuição normal dos escores, e a não restrição quanto ao tamanho limitado da amostra – o 

referido estudo utiliza o cálculo do coeficiente de Pearson como instrumento para análise de 

correlação entre as variáveis. A exposição geral do modelo encontra-se adiante, na seção 3.17. 

 

2.11  Análise Crítica 

 

Baseado em todos os tópicos abordados nesta revisão, bem como todos os trabalhos 

citados anteriormente, é perceptível, em primeiro momento, estudos raros na literatura que 

tenham enfoque na influência que os determinados cátions podem exercer nas propriedades 

reológicas de um fluido de perfuração. Desta forma, o presente estudo possui uma relevância 

científica, a fim de contribuir tanto no meio acadêmico como no meio social com um 

potencial de inovação, visando, primeiramente utilizar uma argila da Paraíba, e purifica-la a 

fim de melhorar suas propriedades, para aplica-la como fluido de perfuração. Ainda no 

mesmo estudo, de maneira inédita, o trabalho busca realizar um novo método de ativação, 

diminuindo consideravelmente o tempo de cura do fluido, a fim de diminuir o custo e 

aperfeiçoar a produção em escala industrial.  

Nesta perspectiva, o presente trabalho possui uma grande probabilidade de 

desenvolver novos métodos e processos, eventualmente patenteáveis, como contribuição ao 

meio acadêmico e industrial. 

Nesta revisão foi realizada uma abordagem teórica partindo da definição de 

esmectitas, que são constituídas de duas folhas tetraédricas de silicato e uma folha octaédrica 

central unida entre si por oxigênio. Dentre esse grupo, estão as argilas bentoníticas, que possui 

diversas propriedades importantes, como a capacidade de troca de cátions (CTC). Essa 

capacidade de troca de cátions pode ser interferida profundamente porque a maioria das 

argilas contém impurezas de outros argilominerais e de minerais não argilosos. Neste sentido, 

um processo de purificação pode aperfeiçoar as propriedades reológicas das bentonitas, 

tornando o seu uso viável em diversas aplicações, a exemplo de fluidos de perfuração de 

poços de petróleo.  

Durante os últimos anos, a modificação da superfície dos argilominerais recebeu 

atenção significativa, pois são abundantes e possuem baixo custo. Dentre os diversos tipos de 

modificação, o processo de aditivação das bentonitas é bastante estudado e já foi visto que o 

carbonato de lítio, embora tenho custo elevado, conduz a resultados reológicos extremamente 

satisfatórios. O método convencional para ativar essas argilas é o Pádua, onde há um tempo 
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de cura de cinco dias. Do ponto de vista industrial, isto pode ser inviável ao considerar o gasto 

e tempo de produção. Outros métodos, não convencionais, serão estudados nesta pesquisa, 

visando reduzir o tempo de cura para 24 horas. Para correlacionar esses métodos, faz-se 

necessário um estudo estatístico de análise de correlação, a fim de analisar as características 

do experimento para se construir um modelo matemático que se ajuste aos dados obtidos. 

O sucesso da conclusão de um poço está diretamente relacionado com as propriedades 

que o fluido exibe, dentre as principais abordadas nesta revisão, destacam-se a: viscosidade, 

tixotropia, limite de escoamento, índice de fluxo, índice de consistência e forças géis. A fim 

de calcular esses parâmetros e adequá-los a um modelo matemático, abordou-se também uma 

breve revisão sobre os modelos reológicos de Bingham, Ostwald de Waale e Herschell-

Bucley. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Materiais 

 

Os materiais escolhidos para este trabalho são compostos por uma argila bentonita, 

carbonato de lítio e um tensoativo catiônico, descrito em detalhes abaixo. 

 Argila Verde Lodo - bentonita natural, não sódica, policatiônica, do beneficiador 

Bentonit União Nordeste (BUN), proveniente do município de Boa Vista-PB; 

 Carbonato de lítio P.A. (Li2CO3) P.M.: 73,89 – Pureza: 99,0%; 

 Sal Quaternário de Amônio, comercialmente conhecido como Praepagem WB® 

(cloreto de diestearil dimetil amônio) com 81,26% de matéria ativa, tensoativo 

catiônico, com peso molecular de 585,5 g/mol fornecido pelo fabricante 

CLARIANT, localizada em São Paulo, SP; 

 Óleo diesel S500, obtido no posto de combustíveis Petrobrás-BR, localizado nos 

bancários – João Pessoa/PB 

 

3.2  Métodos 

 

Os métodos utilizados nesta pesquisa são compostos por técnicas de caracterização 

química, física e mineralógica, além de método de determinação de CTC. A argila verde lodo, 

inicialmente, passou por um processo de purificação, a fim de retirar o quartzo, com o 
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objetivo final de melhorar as propriedades reológicas. Em seguida, as amostras purificadas 

foram novamente caracterizadas. Por fim, as mesmas foram transformadas em 

monocatiônicas através da aditivação com o carbonato de lítio.  

O fluxograma - Figura 8 - mostra as etapas realizadas no desenvolvimento da 

pesquisa. 

 

Figura 8 - Etapas de desenvolvimento da pesquisa

 
Fonte: Elaboração Própria. 
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No presente trabalho as argilas foram caracterizadas através dos seguintes métodos, 

Análise Granulométrica por Difração a Laser (AG); Fluorescência de Raios X (FRX); Análise 

Termogravimétrica (TG); Análise Térmica Diferencial (DTA); Difração de Raios X (DRX); 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Capacidade de Troca de Cátions (CTC). 

 

3.2.1  Análise Granulométrica por Difração à Laser 

 

Uma das técnicas mais utilizadas atualmente é através do Espalhamento de Luz Laser 

de Baixo Ângulo - LALLS (LowAngle Laser Light Scattering), que consiste em fazer passar 

um laser pela amostra das partículas e recolher os dados da intensidade de luz em diferentes 

ângulos de distribuição. A distribuição do tamanho das partículas é obtida através da 

comparação das diferentes intensidades de luz nos diferentes ângulos. 

Neste ensaio, os pós são dispersos diretamente na cuba do equipamento com água 

destilada sob agitação mecânica e bombeamento peristáltico contínuos em modo úmido até 

atingir 15% de obscuração. A dispersão tem período de 1 min, onde o dispersor ultrassônico 

de 30 W permanece ligado.  Após a dispersão, o dispersor ultrassônico é desligado e a coleta 

de dados dura mais 1 min ainda sob agitação mecânica e bombeamento peristáltico contínuo. 

O equipamento utilizado foi o CILAS 1090LD. 

A análise granulométrica supracitada foi realizada na Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB). 

 

3.2.2  Fluorescência de Raios X (FRX) 

 

 A técnica de fluorescência de raios X é não destrutiva e permite identificar elementos 

presentes (análise qualitativa) na amostra, assim como a proporção (concentração) de cada um 

desses elementos. 

 Na análise química por FRX, utiliza-se uma fonte de radiação gama ou radiação X de 

alta energia, para provocar a ―excitação‖ dos átomos da substância que se pretende analisar. 

Os fótons gama emitidos pela fonte são absorvidos pelos átomos da substância através de 

efeito fotoelétrico, deixando esses átomos em estados excitados. Com elevada probabilidade, 

os elétrons arrancados do átomo por efeito fotoelétrico situam-se nos níveis K ou L. Quando o 

átomo deixa o estado de excitação, pode-se observar fótons X correspondentes às transições 

eletrônicas L→ K, M→K ou M→L. O espectro de energia correspondente a estas transições é 
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único para cada tipo de elemento, permitindo fazer a sua identificação (CANEVAROLO, 

2003). 

 As amostras, em forma de pastilha, foram secas em estufa por 24h para realização do 

ensaio. A análise foi realizada no equipamento FRX-1800 da Shimadzu, pelo método quali-

quant, com uma tensão de 40kV e 95mA e a geração de raios X foi feita por um tubo com 

alvo de Rh. 

 Este ensaio foi realizado no Laboratório de Solidificação Rápida (LSR) da 

Universidade Federal da Paraíba 

  

3.2.3  Análise Termogravimétrica (TG) 

 

Termogravimetria é a técnica na qual a mudança da massa de uma substância é medida 

em função da temperatura enquanto esta é submetida a uma programação controlada. O 

aquecimento do material ocorre em velocidade constante e o registro das variações de massa 

ocorre a partir de uma microbalança em função da temperatura. (RODRIGUES, 2009). 

O equipamento utilizado para se obter as curvas termogravimétricas foi o DTG-60H 

Shimadzu, utilizando razão de aquecimento de 12,5°C/min. A amostra foi aquecida até 

1000°C e a atmosfera de ar controlada com vazão de 50mL/min. 

Os ensaios de TG foram realizados na Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG). 

 

3.2.4  Análise Térmica Diferencial (DTA) 

 

A análise térmica diferencial (DTA) é uma técnica na qual a diferença na temperatura 

entre uma substância e um material de referência é medida em função de uma temperatura, 

enquanto a substância e o material de referência ficam sujeitos a um gradiente de temperatura 

controlada (SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 2002). Esta técnica pode ser descrita tomando 

como base a análise de um programa de aquecimento. Mudanças na amostra tais como fusão, 

solidificação e cristalização são registradas sob a forma de picos, sendo a variação na 

capacidade calorífica da amostra registrada como um deslocamento da linha base. O uso 

principal da DTA é detectar a temperatura inicial dos processos térmicos e qualitativamente 

caracterizá-los como endotérmico e exotérmico, reversível ou irreversível, transição de 

primeira ordem ou de segunda ordem (SEGOVIA; DUTRA, 2009). 
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O equipamento utilizado para se obter as curvas de DTA foi o RB300 da BP 

Engenharia, usando uma razão de aquecimento de 12,5ºC/min e atmosfera de ar com vazão de 

50mL/min 

Os ensaios de DTA foram realizados na Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG) 

 

3.2.5  Difração de Raios X (DRX) 

 

A difratometria de raios X é usada para determinação da estrutura cristalina e da 

composição mineralógica. Essa técnica se baseia na interação do vetor campo elétrico da 

radiação X com os elétrons da matéria que a radiação atravessa, resultando em espalhamento. 

Quando os raios X são espalhados pela rede cristalina ocorre a interferência entre os raios 

espalhados (tanto construtiva como destrutiva), porque as distâncias entre os centros 

espalhadores são de mesma ordem de grandeza que o comprimento de onda da radiação. O 

resultado deste fenômeno é a difração que obedece a lei de Bragg. Segundo a lei de Bragg, as 

condições para que haja interferências construtivas do feixe de raios X no ângulo θ, devem 

satisfazer a equação nλ = 2dsenθ, onde n é um número inteiro, d é a distância interplanar e θ é 

o ângulo de incidência (SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 2002). 

As condições de ensaio utilizadas foram, radiação Kα do Cu, com comprimento de 

onda de 1,5418 Å, filtro monocromador, e ainda o processo foi feito usando corrente de 

30mA, tensão de 40kV, fendas 1, 1 e 0,2 e ângulo variando entre 5° até 60°, no modo 

contínuo com step de 0,02º e velocidade do goniômetro de 2°/min. 

As identificações foram feitas pelo programa X’pert HighScore Plus 3.0 e PDF2 do 

software. 

Os ensaios de DRX foram realizados na Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG), em equipamento XRD-6000 da Shimadzu. 

 

3.2.6  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 O microscópio eletrônico de varredura (MEV) permite a visualização da superfície de 

amostras volumosas. O MEV permite a aquisição de muitas informações, como orientação 

cristalina, diferenciação entre elementos, potencial elétrico e campos magnéticos localizados 

(MANNHEIMER, 2002). O principio, basicamente, consiste em utilizar um feixe de elétrons 

de diâmetro pequeno para explorar a superfície da amostra, ponto a ponto, por linhas 
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sucessivas, a fim de transmitir o sinal do detector a uma tela catódica cuja varredura está 

perfeitamente sincronizada com aquela do feixe incidente. A interação do feixe incidente com 

a superfície da amostra resulta no sinal de imagem. O sinal é então recolhido pelo detector, e 

utilizado para modular o brilho do monitor, permitindo a observação (DEDAVID; GOMES; 

MACHADO, 2007) 

 As amostras preparadas para realização do MEV foram inicialmente dispersas em 

álcool isopropilico, e disposto sobre o suporte. As mesmas foram secas e metalizadas a uma 

corrente de 25 mA durante 3 minutos – com uma camada de ouro de aproximadamente 24 

nm.  

 Este ensaio foi realizado no LABEME da Universidade Federal da Paraíba. 

  

3.2.7  Capacidade de troca de cátions (Azul de Metileno) 

 

A capacidade de troca de cátions das argilas foi determinada através da técnica de 

adsorção de azul de metileno, descrito em Ferreira et. al (1972), que consistiu em 0,5000 g da 

argila, em seguida foi adicionada em béquer contendo 300 mL de água destilada ou 

deionizada, a suspensão foi mantida sob agitação, utilizando-se um agitador magnético. Foi 

adicionada solução de Na2CO3 de concentração 1N até o pH da suspensão até o pH atingir 9, 

a agitação foi mantida por 5 minutos, em seguida foi adicionada solução de HCl de 

concentração 1N até que o pH da solução atinge 3,5; neste pH supõe-se que todo o azul de 

metileno esteja na forma monomolecular e apresenta os melhores resultados.  

Após o controle do pH a suspensão foi titulada com a solução de azul de metileno da 

seguinte forma: a solução de azul de metileno de concentração 0,01N foi adicionada 

inicialmente de 2 em 2 mL, sendo que após cada adição de azul de metileno, a suspensão da 

argila foi mantida em agitação por 5 minutos e com auxílio de uma bagueta de vidro, foi 

pingado uma gota da suspensão em papel de filtro Whatman nº 50. Este procedimento foi 

realizado até que uma leve coloração aparecesse ao redor do círculo formado pela argila. Ao 

aparecer o anel azulado, e este persistir o ponto de virada está determinado, a CTC foi 

calculada utilizando a Equação 1. 

 

    
       

                         
                                                      [1] 

 

Onde: 
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CTC = capacidade de troca catiônica da amostra 

V = volume (mL) 

C = concentração do azul de metileno (0,01N) 

m= massa da amostra (0,5g) 

 

 Este ensaio foi realizado no laboratório de Materiais Cerâmicos da Universidade 

Federal da Paraíba: 

 

3.3  Processo de Purificação e Secagem em Spray Dryer 

   

 Para o processo de purificação, foi preparada uma dispersão com 6% de argila em 500 

ml de água destilada, e então a mistura foi mantida durante 20min (tempo necessário para que 

ocorra a dispersão da argila) a uma velocidade de 19000 rpm aproximadamente. Para tanto, 

utilizou-se um agitador da marca Marconi, modelo MA147. Então, a amostra ficou em 

repouso por um período de 24h. Após este processo, agitou-se novamente na mesma 

velocidade durante 5min e a fim de reduzir o tamanho das partículas e para separar, ainda 

mais, os grãos mais grossos, foi realizado o tratamento ultrassônico. Neste ensaio, o tempo foi 

de 20 min. Após o ultrassom, a suspensão seguiu para última etapa da purificação. Na 

centrifugação, as impurezas tendem a sedimentar, enquanto que o purificado permanece na 

parte superior. Este ensaio foi realizado a uma rotação de 700 rpm por 1 min, com um tempo 

de aceleração de 20s e desaceleração de 30s.  

 O processo de purificação durou cerca de 10 dias (tempo necessário para juntar 20 

litros do material). Após esta etapa, a suspensão seguiu para secagem em Spray Dryer LM SD 

5.0 da Labmaq do Brasil, nas seguintes condições: injeção de ar comprimido em 35L/min, 

temperatura de saída em 60ºC e a vazão do soprador em 2,9 m³/min. Neste equipamento, o 

sistema de atomização é um bico duplo fluido, sendo a alimentação das dispersões à câmara 

de secagem realizada na parte inferior através de uma bomba peristáltica na qual a vazão foi 

controlada em 5 L/h.  

 Estes ensaios foram realizados no Laboratório de Purificação e Aspersão de Minerais 

Argilosos (LAPAMA) 

 

3.4  Preparo das dispersões e processo de aditivação 

 

 À quente, à frio e envelhecido na estufa à 40ºC 
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 A metodologia para preparação dos fluidos seguiu a norma EP-1EP-00011-A da 

Petrobras (2011), segundo o qual 24,3 g de argila seca deve ser adicionada a 500 mL de água 

destilada, agitadas por 20 minutos a 20.000 rpm. Para tanto utilizou-se o agitador da marca 

Marconi, modelo MA147. A água destilada foi previamente aquecida a 80 ºC (Ferreira et al., 

2013) para facilitar a troca catiônica. No caso do fluido à frio, o mesmo procedimento foi 

repetido, com exceção do aquecimento da água. De maneira semelhante, o fluido envelhecido 

na estufa, foi preparado sem aquecimento da água. 

Após os primeiros 5 minutos de agitação, as dispersões foram aditivadas em três 

proporções de Li2CO3/100 g de argila seca (75, 100 e 125 mEq), sendo a concentração do 

carbonato de lítio de 0,01 g/mL. 

Todas as dispersões permaneceram em recipiente fechado, a temperatura ambiente por 

apenas 24 horas, pois, por se tratar de um processo industrial, este tem que ser viável em 

termos de tempo e custo. No caso do fluido envelhecido, o mesmo permaneceu por 24h em 

uma estufa rotativa na temperatura controlada de 40ºC. 

Estes ensaios foram realizados no Laboratório de Aspersão e Purificação de Minerais 

Argilosos (LAPAMA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

 

 Processo Pádua 

 

 Este processo de aditivação, comumente utilizado para aditivar fluidos, foi realizado 

levando-se em consideração a umidade e a CTC, onde foram calculados o equivalente grama 

e o miliequivalente grama do carbonato de lítio. Assim, pôde-se calcular a massa necessária 

do carbonato para ativar cada amostra de argila. Conhecendo o valor da umidade da amostra, 

foi colocado água a fim de atingir uma umidade dita ideal, que deve variar entre 30-40%. O 

sistema argila + Li2CO3 + água, foi misturado e então lacrado e permaneceu assim durante 5 

dias. Da mesma forma dos outros métodos de aditivação, neste caso também foram utilizados 

3 teores de Li2CO3/100 g de argila seca (75, 100 e 125 mEq), sendo a concentração do 

carbonato de lítio de 0,01g/mL. Passado o tempo de cura de 5 dias, o fluido foi então 

preparado, misturando 500mL de água destilada a 24,3g no copo misturador, onde a 

suspensão foi agitada por 20 min e após esse tempo, a suspensão ficou em repouso por 24h 

em recipiente fechado e temperatura ambiente.  

Este ensaio foi realizado no Laboratório de Aspersão e Purificação de Minerais 

Argilosos (LAPAMA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 
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3.5 Parte I – Estudo do comportamento reológico das dispersões ativadas com Li2CO3 

 

 Os ensaios reológicos foram realizados com base na norma EP-1EP-00011-A (2011) 

da Petrobrás, baseada na norma API Spec 13A (1993) determinada pelo American Petroleum 

Institute.  

 As medições dos valores de tensão e deformação foram feitas em um viscosímetro 

Fann 35A, onde após 24 horas de repouso do preparo das soluções, cada fluido foi agitado por 

5 minutos a uma velocidade de 17.000 rpm.  

 Após a agitação, o fluido foi transferido para um recipiente próprio do viscosímetro 

para armazenamento da amostra durante as medições. Foram lidos seis valores do ângulo de 

deflexão (torque) com taxas de cisalhamento variando de 5,1 a 1021,8 s
-1

.  

As leituras e suas respectivas condições de tempo e rotação foram especificadas 

abaixo: 

(i) Após ligar o viscosímetro a 600 rpm, espera-se 2 minutos e é lido o valor do 

ângulo de deflexão θ600; 

(ii) Alterou-se a velocidade de rotação para 300 rpm e, após 15 segundos, registrou-se 

o valor de θ 300; 

(iii) Reduz-se a velocidade de rotação para 200 rpm e, após a estabilização do ponteiro 

do viscosímetro, é lido o valor de θ200;  

O mesmo procedimento foi utilizado para as velocidades de 100, 6 e 3 rpm, 

registrando, então, os valores de θ100, θ6 e θ3, respectivamente. Com os dados acima, foi 

possível obter os valores das viscosidades plástica (P) e aparente (a), limite de escoamento 

L, índice de fluxo (n) e índice de consistência (k). As equações utilizadas estão detalhadas em 

SHIROMA, 2012. 

Para melhor entender o comportamento tixotrópico dos fluidos, foram coletados 

valores das forças gel G0, G10 e G30, seguindo os passos abaixo, EP-1E—00011-A, da 

Petrobrás. 

(i) Acionou o viscosímetro e manter o fluido a 600 rpm durante 15 segundos; 

(ii) Deixar o fluido em repouso por 10 segundos; 

(iii) Alterar a velocidade para 3 rpm e medir o maior ângulo de deflexão; este será 

o valor de G0; 

(iv) Manter o fluido em repouso por 10 minutos;  
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(v) Após este intervalo, voltar para a velocidade de 3 rpm e registrar o maior 

ângulo de deflexão, que corresponderá ao G10; 

(vi) Manter o fluido em repouso por 30 minutos.  

(vii) Voltar a velocidade para 3 rpm e registrar o maior ângulo de deflexão, G30. 

O ensaio de volume de filtrado (VF) foi realizado em um filtro prensa, contendo uma 

folha de papel de filtro Whatman nº 50. O filtrado foi recolhido durante o período de 30 

minutos, após a aplicação de uma pressão de 690 ± 35 kPa (100 ± 5 psi) que deve ser mantida 

constante, segundo o padrão EP-1EP-00011-A da Petrobrás. Este ainda especifica que o VF é 

determinado por leitura direta, sendo o valor máximo estabelecido pela norma de 18 mL. 

Este ensaio foi realizado no Laboratório de Aspersão e Purificação de Minerais 

Argilosos (LAPAMA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

 

3.5.1  Especificações da Norma 

 

De acordo com a Norma da Petrobrás, baseada na norma da API, determinada pelo 

American Petroleum Institute, um bom fluido de perfuração é aquele que possui: 

 Massa específica: 1 a 2 g/cm³ 

 Forças Géis: Go mínimo de 5lbf/100ft² 

G10: entre 10 e 15 lfb/100ft² 

G30: máximo de 20 lbf/100ft² 

 Volume de filtrado (VF): máximo de 14 ml (alto rendimento) ou 16 ml (médio 

rendimento) 

 pH: 7,0 a 9,0 

 Viscosidade Aparente (VA): mínimo de 15 cP; 

 Viscosidade Plástica (VP): mínimo de 4 cP; 

 Limite de escoamento (LE): valor máximo igual a 15*VP. 

 

3.5.2  Modelo Reológico de Herschell-Buckley 

 

De acordo com Machado (2002), este modelo também conhecido como fluido de 

potência com limite de escoamento ou fluido de potência modificado, tem três parâmetros 



59 
 

reológicos. Por este motivo, é denominado modelo a três parâmetros. A Equação 2, que o 

define é: 

 

              para t > τ0                                                           [2] 

    para t ≤ τ0          

 

Este tipo de fluido possui um limite de escoamento real e os valores de índice de 

consistência (K) e índice de fluxo (n) podem ser encontrados através dos coeficientes 

angulares e lineares, respectivamente. Nesta pesquisa as curvas de consistência foram obtidas 

pelo software Origin Pro 8.0 através do modelo de potência ajustado ao modelo Herschell-

Buckley. 

Este modelo é o mais completo dentre os demais, pois sua equação engloba três 

parâmetros, além do que, os modelos de Newton, Bingham e Ostwald podem ser analisados 

como casos particulares deste. 

 

3.6  Processo de Organofilização 

 

 Os fluidos previamente aditivados foram submetidos ao processo de organofilização, 

onde se adicionou cerca de 19,44g do tensoativo (praepagem WB) para cada 48,6g de argila 

purificada e foi agitado por 20 min a aproximadamente 4000 rpm. De acordo com Silva 

(2014), a relação do tensoativo em relação ao material é de 35% em massa.  

 Após este processo, as amostras foram filtradas em um funil de Büchner e por último, 

foram secas em estufa a 60ºC, por aproximadamente 48 horas. Passado o período da secagem, 

as amostras foram passadas em peneiras ABNT nº 200 (74nm). 

Foram realizadas Análise Térmica e Difração de Raio X nas amostras organofílicas. 

Este ensaio foi realizado no Laboratório de Aspersão e Purificação de Minerais 

Argilosos (LAPAMA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

 

3.7 Preparação dos fluidos não aquosos 

 

 Os fluidos de perfuração não-aquosos foram preparados com os materiais 

anteriormente organofilizados. Adicionou-se 336 mL de óleo diesel em um copo agitador MA 

147 da Marconi e, sob agitação contínua, adicionou-se 84 mL de uma solução saturada de 

cloreto de sódio (NaCl) (0,395 g/ml), permanecendo sob agitação por 5 minutos a 18000 rpm. 
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A essa emulsão, chamada de lama base, foi adicionado o material organofilizado e agitado por 

mais 20 minutos a 18000 rpm. 

 Após o preparo do fluido, o mesmo foi aquecido em estufa a 66ºC durante 16 horas 

para que ocorresse o processo de envelhecimento. Tempo, temperatura e percentual de adição 

do material organofilizado são padrões estabelecidos pela Norma da Petrobrás EP-1EP-

00023-A. A quantidade em gramas utilizada no experimento em análise foi de 2,4g / 6,0g / 

9,6g / 13,2g. 

 Este ensaio foi realizado no Laboratório de Aspersão e Purificação de Minerais 

Argilosos (LAPAMA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

 

3.8 Parte II – Estudo das Argilas Organofílicas 

 

3.8.1 Determinação da Viscosidade Aparente de Fluidos Não Aquosos 

 

 Para dar inicio ao ensaio de viscosidade, agitou-se a amostra durante 5 minutos a 

18000 rpm a qual, posteriormente, foi direcionada ao viscosímetro. Após 1 minuto a 600 rpm, 

foi realizada a leitura da viscosidade aparente, dividindo o valor lido por 2, conforme a Norma 

EP-1EP-00023-A. 

 Os fluidos base orgânica seguiram as normatizações estabelecidas pela Petrobrás de 

requisitos mínimos de viscosidade aparente, apresentados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Fluidos base orgânica 

Fluidos base orgânica (Norma EP-1EP-00023-A, 

2011) 

Fluidos base orgânica (Norma EP-1EP-00023-A, 

2011) 

Massa do produto (g/420mL de lama base) Viscosidade Aparente (cP) mínima 

2,4 6 

6 8 

9,6 11 

13,2 16 

Fonte: Elaboração própria 

 Este ensaio foi realizado no Laboratório de Aspersão e Purificação de Minerais 

Argilosos (LAPAMA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

 

3.9 Determinação das Curvas de Fluxo 
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 Para construir as curvas de fluxo, o fluido já preparado foi colocado no copo do 

viscosímetro e agitado durante 1 minuto para 3 rotações por minuto (rpm) e a leitura foi 

efetuada. O mesmo procedimento foi repetido para leituras a 6 rpm, 100 rpm, 200 rpm, 300 

rpm e 600 rpm, anotando-as. Em seguida, o procedimento inverso foi realizado, onde se 

realizou leituras a cada 1 minuto da maior rotação (600 rpm) até a menor rotação (3 rpm). 

Desta maneira, pôde-se construir a curva de ―ida‖ e de ―volta‖, onde plotou-se um gráfico 

tensão de cisalhamento x taxa de cisalhamento e o comportamento reológico dos fluidos 

(tixotropia x reopexia) foram analisados. A tixotropia/reopexia foi calculada pela diferença 

entre a área subentendida pela curva de ida e a área compreendida pela curva de volta, 

utilizando-se a regra do trapézio.  

 

3.10  Distribuição de Snedecor (Teste F) 

 

 A distribuição de Snedecor é muito utilizada, principalmente para testar a significância 

global de modelos de regressão, utilizando um teste também conhecido como análise de 

variância. Basicamente, é utilizada para testar a razão entre duas variâncias: considerando-se a 

variância S1² com n grau de liberdade e S2² com p graus de liberdade. A hipótese testada é:  

Hipótese Nula – Verdadeira: a variância do método 1, S1
2
 é igual a variância do método 2, 

portanto, Ho: S1² = S2². 

Hipótese Alternativa: a variância do método 1, S1
2
 é diferente da variância do método 2, 

portanto, H1: S1² ≠ S2².  

O teste é feito através da expressão: Fc = [(S1²/n) / S2²/ p)]. Com a obtenção do valor 

de Fcalculado, e do Fcrítico (tabelado) a partir da Tabela de Fisher
2
, foi feita a verificação. 

Caso o Fcalculado esteja dentro da região de aceitação (Figura 9), considera-se a hipótese 

nula verdadeira e pode-se afirmar que não existem diferenças significativas entre as variâncias 

testadas, ao nível de significância especificado α=5% e, portanto, os resultados  obtidos pelos 

métodos 1 e 2 são equivalentes. Caso contrário, ou seja, o Fcalculado for superior ao Fcrítico 

(tabelado), vai estar na região de rejeição da Ho, onde pode-se concluir que os métodos 

apresentam variâncias distintas, os resultados são estatisticamente diferentes. 

 

 

 

                                                             
2 Para detalhes ver Gujarati (2006).  
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                  Fonte: Elaboração própria. 

 

3.11  Simulação de Monte Carlo 

 

A simulação de Monte Carlo foi realizada adotando-se sempre o método de ativação 

padrão (Pádua) com outro método de ativação. Foi realizada apenas uma simulação para 

analisar Viscosidade Aparente (VA), uma para Viscosidade Plástica (VP) e outra para 

Volume de Filtrado (VF), e o objetivo desse teste é garantir, com maior representatividade, a 

influência do método de ativação nessas propriedades reológicas. Esta garantia parte do 

princípio que os dados experimentais obtidos são poucos do ponto de vista estatístico e, 

portanto, podem não ser representativos.  

Para a simulação, foram criados 100 valores aleatórios partindo do menor teor de lítio 

(75 mEq) até o maior teor de lítio (125 mEq), como também foram encontrados valores 

aleatórios para 100 erros (ui), para uma distribuição normal padronizada (0,1). A partir da 

equação, previamente encontrada pela regressão anteriormente calculada, foram calculados 

100 valores aleatórios de VA, VP e VF. De posse dos novos números obtidos, uma nova 

regressão foi feita e análise de variância foi repetida da mesma forma que foi explicada na 

seção 3.5. Todos os testes foram realizados a um nível de significância especificado α=5%. 

 

3.12 Métodos de Correlação 

  

O estudo da correlação entre os melhores métodos de ativação do presente trabalho 

foram realizados utilizando os valores experimentais das propriedades reológicas previamente 

obtidos nos ensaios descritos anteriormente, a fim de procurar os coeficientes de determinação 

e correlação, fazendo uso de modelos matemáticos conhecidos aos dados experimentais. 

 

Figura 9 - Distribuição de Fisher com região de aceitação e rejeição 
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3.12.1 O Coeficiente de Correlação de Pearson 

 

Também conhecido como Coeficiente de Correlação do Momento Produto, este é 

obtido pela divisão da covariância de duas variáveis pelo produto de seus desvios padrões
3
, 

expressa pela Equação 3: 

 

   
        

    
                                                                               

 

Como o coeficiente está isento da ordem de grandezas de variáveis, o seu resultado 

varia de – 1 a + 1. Quanto mais próximo estiver o seu módulo da unidade, maior será a 

dependência linear entre as variáveis envolvidas e quanto mais próximo de zero menor será 

esta dependência (DANTAS, 1998). De modo que, 

Quando r > 0 a correlação é direta, correspondendo a uma reta crescente; 

Quando r = 0 a correlação é nula, correspondendo a uma reta horizontal; 

Quando r < 0 a correlação é inversa, correspondendo a uma reta decrescente. 

 Em um modelo de regressão linear simples é desejável que o módulo do coeficiente de 

correlação entre a variável dependente e a variável independente seja próximo da unidade. 

O Quadro 3 sumariza a classificação de correlação convencional na literatura, exposta 

em Pereira (1970): 

 

    Quadro 3 - Classificação convencional de correlação. 

Coeficiente Correlação 

|r| = 0 nula 

0 < |r| ≤ 0,30 fraca 

0,30 < |r| ≤ 0,70 média 

0,70 < |r| ≤ 0,90 forte 

0,90 < |r| ≤ 0,99 fortíssima 

|r| = 1 perfeita 

                 Fonte: Elaboração própria com base em Pereira (1970). 

                                                             
3 A covariância é uma medida que expressa a variação conjunta de duas variáveis, cuja expressão é dada por 

                         , enquanto que o desvio padrão é uma medida de dispersão dada através da 

variância. Onde   é uma variável normalmente distribuída, com média    e desvio padrão   , e   variável 

também normalmente distribuída com média    e desvio padrão     
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3.12.2 O Coeficiente de Determinação 

 

Este Coeficiente avalia a qualidade do ajuste do modelo, indicando o quanto este foi 

capaz de explicar os dados coletados. Em outras palavras, permite inferir sobre a variabilidade 

de   que é explicada pela variável  , e vice-versa. Ele é denotado por    e como expresso, é 

definido elevando o valor do Coeficiente de Person ao quadrado.  

Conforme Guimarães (2015), apesar do coeficiente de determinação ser relativamente 

fácil de interpretar, ele não pode ser testado estatisticamente. Não obstante, a raiz quadrada do 

coeficiente de determinação, que é o coeficiente de correlação (r), poder ser testado 

estatisticamente, já que está associada à uma estatística de teste que é distribuída segundo uma 

distribuição t de Student, quando r=0. 

 

3.12.3 Significância do Coeficiente de Correlação  

 

O objetivo desse teste é garantir a robustez dos resultados encontrados, referentes à 

correlação. Para tal, testa-se as seguintes hipóteses:  
      
      

. Onde a estatística do teste é 

   
 √   

√    
, com n-2 graus de liberdade na tabela t de Student. Se o valor de    for superior ao 

valor crítico de t, deve-se rejeitar hipótese nula (  ); Caso isso aconteça ao nível significância 

   pode-se concluir que efetivamente a correlação entre as variáveis é significativa, conforme 

explicitado na Figura 10. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas no software SisDEA Home versão 1.30. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Região de Aceitação 𝐻  

t
c
 – encontrado na tabela de Student 

Figura 10 - Distribuição ―t‖ de Student 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização das amostras #200 

 

4.1.1  Difração de Raios X (DRX) 

 

 As Figuras 11 (a) e 11(b) apresentam o resultado da difração de raios X da argila verde 

logo #200 e purificada, respectivamente. 

 

Figura 11 (a) e (b): Resultado da difração de raios X argila da verde logo #200 e purificada:

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do trabalho.  

 

 Através das Figuras acima, pode-se observar a presença da montmorilonita, quartzo e 

caulinita. Observa-se picos a 3,33 Å (2θ = 26,67°) e 4,20Å (2θ = 21,09°) característicos do 

quartzo. E os picos da montmorilonita são representados por 17,68 Å (2θ = 5º) em ambos os 

casos. Marques (2014) reporta valores similares para o difratograma da argila Verde Lodo. 

 Os difratogramas apresentados revelam que argilas estudadas são compostas 

predominantemente por argilominerais do grupo da esmectita, mais precisamente pelo 

argilomineral montmorilonita, juntamente com minerais acessórios como quartzo e caulinita. 

Ainda, verifica-se que o processo de purificação quase não alterou a composição 

mineralógica por difração de raios X, pois este processo de beneficiamento não provoca 

grandes alterações na mineralogia dos elementos, causando maior influência na distribuição 

do tamanho das partículas, conforme pode ser visto nos resultados de análise granulométrica. 

Percentuais muito similares foram reportados por Silva (2016) para a argila verde lodo 

sem purificação, apenas peneirada em malha #200.  
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4.1.2  Fluorescência de Raios X (FRX) 

 

A Tabela 1 apresenta os resultados da composição química da argila sem purificação, 

apenas peneirada em malha #200 obtida por FRX e a Tabela 2 os resultados para a argila 

purificada. 

 Tabela 1 - Percentual de Óxidos da Verde Lodo #200 

Óxidos SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO TiO2 
Outros 

Óxidos 
PR 

(%) 59,00 14,52 9,90 2,55 1,43 1,24 1,03 10,3 

 Fonte: Elaboração própria 

Tabela 2 - Percentual de Óxidos da Verde Lodo Purificada 

Óxidos SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO TiO2 
Outros 

Óxidos 
PR 

(%) 60,49 14,93 9,12 2,65 1,36 1,1 0,88 9,46 

Fonte: Elaboração própria 

  

 Através das Tabelas 1 e 2, onde estão apresentadas as composições químicas das 

amostras em estudo, observa-se um elevado teor de SiO2, o qual é devido a silicatos, como os 

argilominerais. O teor de Al2O3 praticamente o mesmo nas duas amostras, em torno de 14%. 

De acordo com Souza Santos (1989), o alumínio presente está em sua maior parte combinado 

formando os argilominerais. Já o teor de ferro foi de 9,90% para a verde lodo peneirada em 

malha #200 e de 9,12% para a argila purificada. 

Observa-se também baixos teores de MgO, CaO e TiO2, os quais, segundo Souza 

Santos (1989), podem ser na forma de cátion trocável, principalmente se não existirem 

minerais como calcita, dolomita e gipsita, dos quais esses óxidos poderiam ser originados.  

 A perda ao fogo (PF) representa a perda de água intercalada, a perda de água de 

hidroxilas dos argilominerais, perda de hidróxidos e matéria orgânica (SOUZA SANTOS, 

1989). No presente trabalho, a argila Verde Lodo #200 apresentou PF, 10,30 %, enquanto que 

a purificada apresentou PF de 9,46%. 

Ainda observando as Tabelas 1 e 2 pode-se notar que a purificação quase não mudou 

essas composições, pois este processo de beneficiamento não provoca grandes alterações na 

composição química dos elementos, causando maior influência na distribuição do tamanho 

das partículas, conforme pode ser visto nos resultados de análise granulométrica. 

Percentuais muito similares foram reportados por Silva (2016) para cinco tipos 

diferentes de argilas bentoníticas.  
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4.1.3 Análise Granulométrica por Difração a Laser (AG) 

 

  Na Figura 12 (a), na Figura 12 (b) e na Tabela 3 estão apresentados os 

resultados de análises granulométricas por difração a laser da argila peneirada em malha #200 

e purificada. 

Figura 12 - Granulometria das argilas (a) volume cumulativo (b) volume incremental 

 Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do trabalho.  

 

Tabela 3 - Diâmetro de Partículas das argilas 

  Diâmetro da 

partícula a 10% 

(µm) 

Diâmetro da 

partícula a 50% 

(µm) 

Diâmetro da 

partícula a 90% 

(µm) 

Diâmetro médio 

das partículas (µm) 
Amostras 

Verde lodo #200 3,25 10,36 29,75 13,71 

Verde lodo 

purificada 
2,97 8,09 18,93 9,88 

Fonte: Elaboração própria. 

Ao analisar as Figuras 12 (a) e 12 (b) e a Tabela 3, é possível perceber uma 

distribuição de partículas monomodais. Ainda, observa-se que a verde lodo #200 apresenta 

diâmetro médio a 10% de 3,25µm, diâmetro a 50% de 10,36µm e 4,28% da massa acumulada 

com diâmetro médio equivalente abaixo de 2µm, que corresponde à fração argila. 

A argila verde lodo purificada apresenta diâmetro médio a 10% de 2,97%, diâmetro a 

50% de 8,09% e 3,87% da massa acumulada com diâmetro médio equivalente abaixo de 2µm, 

que corresponde à fração argila. 
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É perceptível e válido ressaltar que o processo de purificação mudou a distribuição 

granulométrica das partículas, alterando o diâmetro médio das partículas de 13,71 µm para 

9,88 µm. Reduzindo também o diâmetro a 10%, 50% e 90%. 

Estudos realizados por Marques (2014) encontrou valores semelhantes para argila 

verde lodo #200 e de acordo com Souza Santos (1989) esses valores são típicos de argilas 

bentoníticas. 

 

4.1.4  Análise Térmica Diferencial e Termogravimétrica (ATD e TG) 

 

As Figuras 13 e 14 apresentam os resultados de análise térmica da argila verde lodo 

apenas peneirada em malha #200 e purificada, respectivamente. 

 

Figura 13: Análise Térmica da argila verde lodo #200 

 

                                              Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 14: Análise Térmica da argila verde lodo purificada
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                      Fonte: Elaboração própria. 

 

Nas Figuras 13 e 14, observa-se um pico endotérmico nos dois casos em torno de 78º C, 

o qual se deve a perde de água. Os picos em 300ºC e 198ºC correspondem à perda de 

hidróxidos e matéria orgânica. Já os picos exotérmicos em 550ºC e 522ºC correspondem a 

grafitização. Os picos endotérmicos em 480°C e 494ºC são característicos à perda de 

hidroxilas estruturais. Já os picos endotérmicos em 898°C e 895ºC são relativos à destruição 

do retículo cristalino do argilomineral e os picos exotérmicos em 915°C e 917ºC 

correspondem à nucleação de mulita a partir da alumina, originada da destruição do retículo 

cristalino, e do quartzo livre presente na argila. Quanto à curva TG da argila verde lodo 

verifica-se que a perda total de massa foi de 16,6% para a #200 e de 19,4% para a purificada. 

Essa perda de massa corresponde a dois eventos, no qual o primeiro deve-se a perda de água e 

o segundo de hidroxila. 

 

4.1.5  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

As Figuras 15 e 16 apresentam a morfologia obtida por microscopia eletrônica de 

varredura da verde lodo #200 e purificada, respectivamente.  
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Figura 15 - Microscopia Eletrônica de Varredura da Verde Lodo #200: a) 6000x; b) 15000x 

a) b) 

Fonte: Captação de imagem via MEV. 
  

Figura 16 - Microscopia Eletrônica de Varredura da Verde Lodo Purificada: a) 6000x; b) 

15000x 

a) b) 

Fonte: Captação de imagem via MEV. 

 

 

Na Figura 15 observa-se que não há uma distribuição homogênea de partículas, pois as 

mesmas apresentam grãos de diversos tamanhos. Ainda, é possível observar que o perfil dos 

aglomerados se mostra de maneira irregular (GRIM, 1962). 
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Já no caso da argila seca por spray dryer pode-se observar a morfologia em forma de 

aglomerados esféricos, esse aspecto é característico de amostras que são secas por esse tipo de 

atomizador. Burgess e Ponsart (1998) citam que a exposição à alta temperatura e o estresse 

mecânico, produzido pela atomização sob pressão (duplofluído) são os responsáveis pela 

forma esférica de amostras secam no spray dryer. 

Alvim (2005) obteve por spray dryer micropartículas para alimentação de larvas de 

peixe e os resultados de MEV evidenciaram a mesma característica de aglomerados esféricos 

para as amostras secas no atomizador. 

 

4.1.6 Capacidade de Troca de Cátions (CTC) 

 

 Na Tabela 4 estão contidos os resultados da CTC realizado através do método de 

adsorção por azul de metileno. 

 

Tabela 4 - Capacidade de troca de cátions da verde lodo 

Verde Lodo CTC (mEq/100g) 

#200 52 

Purificada 80 

Fonte: Elaboração própria 

 

Através destes resultados, observou-se que o valor obtido para a verde lodo apenas 

peneiras em malha #200 foi de 52 mE/100g de argila seca. Valor semelhante foi encontrado 

por Marques (2014). É fácil observar que o processo de purificação elevou bastante a CTC da 

argila, fornecendo um valor de 80 mEq/100g de argila seca. Besq et al. (2003) encontraram 

valores de CTC entre 40 mEq/100g de argila seca e 85 mEq/100g de argila seca. Marques 

(2014) forneceu valores semelhantes entre 44 e 60 mEq/100g e argila seca. Bennour et al. 

(2015) estudaram argilas da Tunísia e encontraram valores semelhantes aos autores 

anteriormente citados e, ainda, afirmou que esses valores poderiam ser maiores se menos 

impurezas estivessem presentes. A CTC mais alta de verde lodo purificada nesta pesquisa 

confirma esta afirmação. 

A capacidade de troca de cátions permite verificar a capacidade de separação das 

lamelas do argilomineral, o que influenciará diretamente nas propriedades reológicas do 

fluido. Desta forma, quanto maior for a CTC, maior será a capacidade de separação das 

lamelas, consequentemente, melhores os valores para as propriedades reológicas 

(MARQUES, 2014). 
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4.2 Parte I – Estudo do comportamento reológico das dispersões aditivadas com o 

Li2CO3 

 

4.2.1 Ensaio de viscosificante para fluidos base água (EP-1EP-0001A, Petrobrás, 2011) 

 

Os Gráficos 1, 2, 3 e 4 apresentam os resultados das propriedades reológicas das 

amostras aditivadas com o Li2CO3, baseado nos requisitos exigidos nas normas da API 13A, 

1993 e Petrobrás, EP-1EP-00011-A, 2011. 

 

Gráfico 1 - Resultado da viscosidade aparente das amostras purificadas 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em um análise detalhada do Gráfico 1, pode-se observar de maneira muito clara que 

100% das amostras conseguem atingir a especificação mínima estabelecida pelas duas normas 

em estudo, onde em ambas o valor da viscosidade aparente (VA) deve ser no mínimo de 15 

cP. Este resultado é bastante satisfatório, entretanto, de acordo com Zhuang et al. 2015 avaliar 

as propriedades reológicas de um fluido de perfuração é uma prática um tanto complexa e 

uma alternativa comum é avaliar a viscosidade plástica, além da aparente.  
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Gráfico 2 - Resultado da viscosidade plástica das amostras purificadas

 

             Fonte: Elaboração própria 
  

O Gráfico 2 expõe os resultados da viscosidade plástica, onde observa-se que 58,33% 

das amostras atendem os requisitos mínimos exigidos pela norma. De acordo com a norma 

EP-1EP-00011-A, 201, esse valor tem que ser no mínimo de 4 cP. Por outro lado, a API 13A, 

1993, só utiliza o valor de VP quando relacionada com o limite de escoamento (LE). Na 

Tabela 6 será discutida essa relação. 

 

Gráfico 3 - Resultado do volume de filtrado das amostras purificadas 

 

                Fonte: Elaboração própria 

 

 

Uma análise do Gráfico 3 permite inferir que, de acordo com a EP-1EP-00011-A 

2011, 50% das amostras estão dentro das especificações exigidas por essa norma, onde o 
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valor máximo de VF deve ser de 18mL. Entretanto, de acordo com a API-13A, 1993, esse 

valor não deve ultrapassar 15 mL, desta forma, nenhuma amostra se enquadra dentro das 

especificações exigidas. 

 Em uma análise mais detalhada sobre os estudos de fluidos de perfuração, sabe-se que 

quanto mais floculado um sistema estiver, maior será a sua viscosidade aparente e menor o 

volume de filtrado em decorrência de uma maior retenção de água pelo sistema. Isto é 

perceptível ao analisar conjuntamente os três gráficos de VA, VP e VF apresentados acima, e 

confirmam os estudos de MENEZES et al. (2009). 

 Campos (2007) estudou as propriedades VA, VP e VF de dispersões com argilas da 

Paraíba visando potencializar a utilização das argilas de qualidade inferior em fluidos de 

perfuração de poços de petróleo. Os resultados possibilitaram, através do delineamento de 

misturas, uma gama de composições que tornam viáveis a obtenção de fluidos com 

propriedades satisfatórias. 

Marques (2014) obteve valores de VA, VP e VF de argilas bentoníticas purificadas, 

conseguindo obter a especificação mínima nas configurações A1 e A3 do hidrociclone com 

secagem por spray dryer. Em uma análise mais detalhada de VF, todos os valores são 

superiores quando comparados ao estudo preliminar, entretanto não foram o suficiente para 

atingir o que a norma estabelece. 

De maneira geral, os resultados de VA, VP e VF dos fluidos aquosos apresentados 

nesta pesquisa encontram-se satisfatórios, atingindo em muitos casos as especificações 

exigidas tanto pela norma nacional como a internacional, principalmente com relação a 

viscosidade aparente. Menezes et al. (2008) reportaram valores de VA que variavam entre 5 a 

58 cP, enquanto que VF entre 16 a 32 mL. Desta forma, apenas duas amostras apresentaram 

valores dessas propriedades de acordo com especificações. Por outro lado, Silva (2016) 

encontrou resultados mais semelhantes ao desta pesquisa, onde para valores de VA e VP em 

100% dos casos das amostras aditivadas com o Li2CO3 são superiores a 15 cP e 4 cP, 

respectivamente. No caso de VF, apenas parte das amostras se enquadram nas especificações 

mínimas exigidas tanto pela norma nacional quanto pela internacional, que é um máximo de 

18 mL e 15 mL, respectivamente.  

 A influência dos métodos de ativação e dos diferentes teores de lítio será visto mais 

adiante, na análise estatística. 

O Gráfico 4 apresenta os resultados experimentais das forças géis e medidas de pH 

apenas dos fluidos que obtiveram os melhores resultados para cada método de ativação.   
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Gráfico 4 - Resultado das forças géis e pH das amostras purificadas

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para a Petrobrás, baseada na norma da API-13A, 1993 um bom fluido apresenta um 

Go mínimo de 5lbf/100ft², G10: entre 10 e 15 lfb/100ft² e G30: máximo de 20 lbf/100ft². Ao 

analisar esses resultados, verifica-se que 100% das amostras se enquadram nas especificações 

para o Go, entretanto nenhuma delas atinge as especificações para G10 e G30. Esses resultados 

são de extrema importância para perfuração de poços de petróleo, pois de acordo com 

Shiroma (2012) uma força gel elevada pode acarretar em perda de fluido de perfuração 

quando a ferramenta é descida ao poço. Enquanto que valores baixos acarretam na decantação 

dos cascalhos nos poços. Esta é a razão para obter um sistema contendo força gel adequada. 

Analisando o pH das amostras, é perceptível que não há grandes variações na medida 

deste parâmetro, nem quando há mudança no teor de lítio, nem quando o método de 

aditivação varia. Todos eles estão em torno de 9,0. Para os pesquisadores Guimarães e Rossi 

(2007), durante as perfurações o pH das lamas em circulação deve ser mantido entre 6,5 e 9,0. 

Vale salientar que o carbonato de lítio aumenta consideravelmente o pH dos fluidos, uma vez 

que a medida do pH antes de aditivado foi medido e é em torno de 7,6, confirmando assim, a 

alcalinidade do Li2CO3. 

As Tabelas 5 e 6 apresentam os valores de G0, G10, G30 e LE apenas dos fluidos que 

apresentaram os melhores resultados para cada método de ativação 
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                  Tabela 5 - Forças Géis e pH dos fluidos aquosos 

  Forças Géis   

Métodos de Aditivação G0 G10 G30 pH 

Pádua 75 mEq 69 76 71 9,74 

Quente 75 mEq 56 52 53 9,39 

Frio 125 mEq 49 52 49 9,94 

Envelhecido 40ºC 100 mEq 56 59 61 9,55 

                       Fonte: Elaboração própria com base nos resultados.  

 

                               Tabela 6 - Limite de escoamento 

Métodos de Aditivação Limite de Escoamento (LE) 

Pádua 75 mEq 69 

Pádua 100 mEq 77 

Pádua 125 mEq 80 

Envelhecido 40ºC 75 mEq 44 

Envelhecido 40ºC 100 mEq 59 

Envelhecido 40ºC 125 mEq 47 

À quente 75 mEq 63 

À quente 100 mEq 55 

À quente 125 mEq 60 

À frio 75 mEq 40 

À frio 100 mEq 50 

À frio 125 mEq 54 

                                      Fonte: Elaboração própria com base nos resultados.  

 

A Tabela 5 apresenta os resultados quantitativos das forças géis dos melhores fluidos 

para cada método de ativação, levando em consideração o teor de lítio.  

Sem admitir o modelo de potência, o limite de escoamento - mostrado na Tabela 6 - de 

acordo a norma da Petrobrás (baseada na norma da API) determinada pelo American 

Petroleum Institute, não pode ser avaliado de maneira individual, e, em concordância com as 

normas o mesmo deve apresentar um valor de no máximo 15 vezes o valor de VP. Neste caso, 

observa-se que 41,66% das amostras atendem os requisitos de LE.  

A fim de verificar a influência do processo de purificação nas propriedades reológicas 

dos fluidos de perfuração desta pesquisa, realizou-se ensaios reológicos para as amostras 

apenas peneiradas em malha #200. Para efeito de comparação, foi ensaiada uma amostra de 

cada método, onde a escolha do teor de lítio a ser utilizada, baseou-se nos resultados 

apresentados acimas. De modo que o melhor resultado para a argila purificada, foi 
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reproduzido para a argila peneirada. Assim, para o método tradicional Pádua e para o quente, 

o teor foi de 75 mEq, para o frio foi o de 125 mEq e para o envelhecido a 40ºC foi de 100 

mEq. Esses resultados estão explanados nos gráficos abaixo. 

 

Gráfico 5 - VA, VP e VF da verde lodo #200 e purificada (a) Envelhecido à 40ºC (b) à frio 

(c) à quente 

a) b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 
Fonte: Elaboração própria 

 

Os resultados apresentados no gráfico 5 (a), (b) e (c) evidenciam a melhoria dos 

resultados reológicos, quando o processo de purificação foi realizado. Ao analisar a 

viscosidade aparente (VA), em 100% dos experimentos houve uma notável melhora nesta 

propriedade, onde para a argila #200 em nenhum dos casos a especificação mínima (15 cP) 

exigida pelas normas foi obtida; em contrapartida, para a argila purificada - em todos os casos 

- as especificações mínimas para VA são atingidas, independente do método de ativação.  

Por outro lado, uma análise da viscosidade plástica (VP), permite inferir que não há 

uma grande diferença entre as amostras apenas peneiradas em malha #200 e purificadas, 

obtendo valores bastante similares. 
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Ao analisar o volume de filtrado (VF), novamente nota-se uma melhoria nesta 

propriedade para as amostras purificadas, uma vez que as amostras peneiradas em malha #200 

ultrapassam o valor máximo especificado pela norma, de 18mL. Portanto, pode-se inferir que 

o processo de purificação foi eficiente para reduzir o filtrado em todos os casos. Estudos 

realizados por Ferreira (2008) mostraram que os resultados do processo de purificação é 

extremamente eficiente na redução de impurezas presentes na bentonita. 

 

4.2.2 Análise de Variância (Distruição de Snedecor) – Influência do método de ativação 

 

De posse dos dados experimentais obtidos, quatro regressões foram feitas, uma para 

cada método de ativação, tendo como variável independente o teor de Li2CO3 e variável 

dependente os parâmetros reológicos (VA, VP e VF).  

A equação de regressão é representada por:                ,  onde   , chama-

se variável dependente, representada por VA, VP, VF.   , variável independente, 

representada pelo teor de Li2CO3.   ,   , são parâmetros do modelo (coeficientes da equação). 

  , são os erros aleatórios, que não são explicados explicitamente, tendo como causa medidas 

inexatas, correspondendo a diferença entre o valor observado no experimento e o valor 

estimado na equação de regressão.  

Nos quadros abaixo estão apresentados os resultados estatísticos de análise de 

variância, com o objetivo de avaliar a influência do método de ativação nos principais 

parâmetros reológicos (VA, VP e VF). Todos os testes foram realizados ao nível de 

significância α=5%. 

 

Tabela 7 - Resultado da análise de variância para VF (a) pádua x quente (b) pádua x frio (c) 

pádua x envelhecido à 40ºC 

 

Pádua x Quente (VF) 

Análise Estatística Resultado 

S1 - pádua 0,04 

Eq. regressão VF = 19,33 – 0,03*T_Lit 

S2 – quente 0,42 

Eq. regressão VF = 17,73 + 0,032*T_Lit 

S2/S1 (F calculado) 10,5 

F tabelado (5%) 18,5 

H0, S1=S2 Aceita 
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H1, S1≠ S2 Rejeita 

Conclusão Pádua = Quente 

a) 

 

 

Pádua x Frio (VF) 
Análise Estatística Resultado 

S1 - pádua 0,04 

Eq. regressão VF = 19,33 – 0,03*T_Lit 

S2 - quente 0,04 

Eq. regressão VF = 23,66 – 0,05*T_Lit 

S1/S2 (F calculado) 1 

F tabelado (5%) 18,5 

H0, S1=S2 Aceita 

H1, S1≠ S2 Rejeita 

Conclusão Pádua = Frio 

b) 

 

 

Pádua x Envelhecido (VF) 
  

Resultado 
Análise Estatística 

S1 0,04 

Eq. regressão VF = 19,33 – 0,03*T_Lit 

S2 0,66 

Eq. regressão VF = 23,66 – 0,06*T_Lit 

S2/S1 (F calculado) 16,5 

F tabelado (5%) 18,5 

H0, S1=S2 Aceita 

H1, S1≠ S2 Rejeita 

Conclusão Pádua = Envelhecido 

c) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do trabalho. 

 

 

 

Os resultados apresentados acima para o volume de filtrado (VF) compara esta 

propriedade feita pelo método padrão (Pádua) com cada método novo proposto nesta pesquisa 

(à quente, à frio e envelhecido à 40ºC). Isto comprova, estatisticamente, que não há diferença 

entre utilizar qualquer método de ativação. Os valores encontrados de F calculado, medidos a 

partir da razão entre as variâncias dos modelos, são menores do que o F5%,1,2 tabelado pela 

tabela de Fisher-Snedecor, para 1 graus de liberdade, no numerador (variável independente) e 

2 graus de liberdade no denominador, portanto encontra-se dentro da região de aceitação da 

hipótese nula (H0), a um nível de significância de 5%, ou seja com uma confiança de 95% que 
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estes métodos reproduzem o mesmo resultado. A análise de variância, de maneira simples, 

testa a hipótese nula de representatividade do modelo para a explicação do fenômeno.  

 

Tabela 8 - Resultado da análise de variância para VP (a) pádua x quente (b) pádua x frio (c) 

pádua x envelhecido à 40ºC 

Pádua x Quente (VP) 

        Análise Estatística Resultado 

S1 0,66 

Eq. regressão VP = 6,66 – 0,04*T_Lit 

S2 0,66 

Eq. regressão VP = 7,33 – 0,04*T_Lit 

S1/S2 (F crítico) 1 

F tabelado 18,5 

H0, S1=S2 Aceita 

H1, S1≠ S2 Rejeitada 

Conclusão Pádua = Quente 

a) 

 

Pádua x Frio (VP) 
Análise Estatística Resultado 

S1 0,66 

Eq. regressão VP = 6,66 – 0,04*T_Lit 

S2 6 

Eq. regressão VP = 7,0,7 – 0,06*T_Lit 

S1/S2 (F crítico) 9 

F tabelado 18,5 

H0, S1=S2 Aceita 

H1, S1≠ S2 Rejeitada 

Conclusão Pádua = Frio 

b) 

 

Pádua x Envelhecido à 40ºC (VP) 

Análise Estatística Resultado 

S1 0,66 

Eq. regressão VP = 6,66 – 0,04*T_Lit 

S2 0,66 

Eq. regressão VP = 7,33 – 0,04*T_Lit 

S1/S2 1 

F tabelado (F crítico) 18,5 

H0, S1=S2 Aceita 

H1, S1≠ S2 Rejeitada 

Conclusão Pádua = Envelhecido 

c) 
                                   Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do trabalho. 



81 
 

Da mesma maneira que foi apresentado para VF, os resultados apresentados acima 

para a viscosidade aparente (VP) compara esta propriedade reológica feita pelo método 

padrão (Pádua) com cada método novo proposto nesta pesquisa (à quente, à frio e envelhecido 

à 40ºC). Isto comprova, estatisticamente, que não há diferença entre utilizar qualquer método 

de ativação. Os valores encontrados de F calculado, medidos a partir da razão entre as 

variâncias dos modelos, são menores do que o F5%,1,2 tabelado pela tabela de Fisher-Snedecor, 

para 1 graus de liberdade, no numerador (variável independente) e 2 graus de liberdade no 

denominador, portanto encontra-se dentro da região de aceitação da hipótese nula (H0), a um 

nível de significância de 5%, ou seja, com uma confiança de 95% que estes métodos 

reproduzem o mesmo resultado.  

 

Tabela 9 - Resultado da análise de variância para VA (a) pádua x quente (b) pádua x frio (c) 

pádua x envelhecido à 40ºC 

 

Pádua x Quente (VA) 

Análise Estatística Resultado 

S1 0,04 

S2 1,04 

S1/S2 (F crítico) 26 

F tabelado 18,5 

H0, S1=S2 Rejeita 

H1, S1≠ S2 Aceita 

Conclusão pádua ≠ quente 

a) 

 

 

Pádua x Frio (VA) 
Análise Estatística Resultado 

S1 0,04 

S2 1,5 

S1/S2 (F crítico) 37,5 

F tabelado 18,5 

H0, S1=S2 Rejeita 

H1, S1≠ S2 Aceita 

Conclusão pádua ≠ quente 

b) 
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Pádua x Envelhecido (VA) 

Análise Estatística Resultado 

S1 0,04 

S2 40 

S1/S2 1000 

F tabelado (F crítico) 18,5 

H0, S1=S2 Rejeita 

H1, S1≠ S2 Aceita 

Conclusão pádua ≠ quente 

c) 
                                  Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do trabalho. 

 

Diferente dos resultados estatísticos para VF e VP, os resultados de análise de 

variância para viscosidade aparente (VA) mostram, estatisticamente, que há diferença entre 

utilizar os métodos de ativação para calcular a viscosidade aparente, pois a hipótese nula foi 

rejeitada. Neste caso, os valores encontrados de F calculado, medidos a partir da razão entre 

as variâncias dos modelos, são maiores do que o F5%,1,2 tabelado pela tabela de Fisher-

Snedecor, para 1 graus de liberdade, no numerador (variável independente) e 2 graus de 

liberdade no denominador, portanto encontra-se dentro da região de rejeição da hipótese nula 

(H0), a um nível de significância de 5%, ou seja, com uma confiança de 95%, indicando que 

estes métodos não reproduzem o mesmo resultado. Este resultado pode ser melhor entendido 

na seção 4.2.3, onde os gráficos de dispersão serão apresentados e o comportamento particular 

destes métodos de ativação serão avaliados. 

Uma análise conjunta desses resultados estatísticos para avaliar a influencia do método 

de ativação permite afirmar que, na maioria dos casos (75%), os métodos de ativação não 

influenciam na medida de VA, VP e VF. Entretanto, cabe uma ressalva com relação aos 

valores normativos. Deve-se deixar claro que, os números podem ser próximos 

estatisticamente, mas do ponto de vista da engenharia, deve ser levado em consideração que 

valores abaixo dos exigidos pelas normas não reproduzem resultados desejados para a 

aplicação requerida. A seção 4.2.4 apresentará os resultados do método de correlação entre 

todos os parâmetros reológicos do método tradicional Pádua com o envelhecido à 40ºC de 

100 mEq de lítio, pois o mesmo apresentou, além de significância estatística, todos os valores 

dentro das especificações mínimas exigidas pela Petrobras EP-1EP-00011-A. 
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  Simulação de Monte Carlo 

 

 Uma simulação de Monte Carlo foi realizada com o intuito de comprovar 

estatisticamente que aumentando o número de dados, a equação de regressão segue a mesma 

tendência de quando o número de dados experimentais era apenas três. Este resultado é 

importante, pois, garante a reprodutibilidade dos ensaios reológicos. Uma regressão foi 

testada criando-se 100 números aleatórios entre o intervalo mínimo de teor de carbonato de 

lítio (75 mEq) e o valor máximo (125 mEq) e, a partir da equação de regressão calculou-se 

100 valores aleatórios de VA, VP e VF. Depois de realizada a regressão, a mesma análise de 

variância foi estudada, agora com 99 graus de liberdades (100 dados menos 1 variável 

dependente) e os resultados estão expostos nas Tabelas 11 (a), (b) e (c) abaixo: 

 

Tabela 1 - Simulação de Monte Carlo para VA, VF e VP (a) pádua x frio (b) pádua x quente 

(c) pádua x envelhecido à 40ºC 

 

Pádua x Frio (VA) 

Análise Estatística Resultado 

S1 – pádua 1,15 

Eq. Regressão VA = 34,05 + 0,06*T_Lit 

S2 – frio 1,02 

Eq. Regressão VA = 14,72 + 0,13*T_Lit 

S1/S2 (F crítico) 1,12 

F tabelado 3,94 

H0, S1=S2 Aceita 

H1, S1≠ S2 Rejeitada 

Conclusão Pádua ≠  Frio 

a) 

  

Pádua x Quente (VF) 
Análise Estatística Resultado 

S1 – pádua 0,99 

Eq. Regressão VF = 16,61 – 0,01*T_Lit 

S2 – quente 1 

Eq. Regressão VF = 17,93 + 0,02*T_Lit 

S1/S2 (F crítico) 1,01 

F tabelado 3,94 

H0, S1=S2 Aceita 

H1, S1≠ S2 Rejeitada 

Conclusão Pádua = Quente 

b) 
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Pádua x Envelhecido à 40ºC (VP) 

Análise Estatística Resultado 

S1 – pádua 0,85 

Eq. Regressão VP = 8,54 – 0,05*T_Lit 

S2 – envelhecido 0,94 

Eq. Regressão VP = 7,89 – 0,04*T_Lit 

S1/S2 (F crítico) 1,1 

F tabelado 3,94 

H0, S1=S2 Aceita 

H1, S1≠ S2 Rejeitada 

Conclusão Pádua = Quente 

c) 

                             Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do trabalho. 

 

 

 Sabendo-se que a simulação de Monte Carlo repete sucessivas simulações em um 

elevado número de vezes para calcular probabilidades, tal como se de fato registrasse 

resultados reais (neste caso experimentais) e diante dos resultados obtidos por este método, 

torna-se fácil inferir que, mesmo aumentando o número de dados para 100, todas as equações 

de regressão seguem a mesma tendência, isto é, todos os coeficientes lineares e angulares são 

muito próximos aqueles que foram estimados para apenas três dados, conforme foi abordado 

na seção 4.2.2. Este resultado apenas confirma o que já era esperado, com uma segurança 

maior, pois em estatística, um tamanho de amostra maior normalmente leva a uma estimativa 

melhor do parâmetro populacional. 

Vale ressaltar no caso de VA, onde nenhuma hipótese nula foi aceita quando a 

regressão foi realizada para os três dados experimental, que o número muito pequeno de 

dados amostrais prejudicou a regressão e analisando esses resultados, apenas com esses dados 

efetivamente realizados, é fácil perceber que o comportamento da viscosidade aparente, em 

alguns casos, aumenta com o teor de lítio, e em outros diminui. Por isso, uma análise mais 

complexa (neste caso a simulação de Monte Carlo) se fez necessário para provar que a 

homogeneidade entre todos os quatro métodos aqui estudados. 

Diante dos resultados apresentados pela simulação de Monte Carlo, pode-se afirmar, 

de fato, que todos os parâmetros reológicos (VA, VP e VF) reproduzem o mesmo resultado 

independente do método de ativação.  

 

4.2.3  Análise de Correlação – Influência do Teor de Lítio 
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Os Gráficos 6 (a), (b), (c) e (d) ilustram, através de uma curva de dispersão, o 

comportamento da viscosidade aparente (VA) quando o teor de lítio aumenta de 75 mEq para 

100 mEq e para 125 mEq. 

 

Gráfico 6 - Gráfico de correlação para VA (a) pádua (b) envelhecido à 40ºC (c) à frio (d) à 

quente 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir dos gráficos de dispersões pode-se inferir, em primeiro momento, que o teor 

de lítio é uma variável de influência e que nem sempre a relação teor de lítio x VA é linear. 

Conforme foi exposto no primeiro gráfico (Pádua) e no terceiro (frio), observa-se uma relação 

linear e direta. O r², coeficiente de determinação, acima de 0,9 nos dois casos, indica que o 

modelo responde por aproximadamente 95% para explicação da variabilidade de VA em 

função do teor de lítio. E o coeficiente de correlação, r, indica que essas duas variáveis 

possuem uma dependência fortíssima. De acordo com Dantas (1998), quando r>0 essa 

correlação é linear e direta, ou seja, à medida que o teor de lítio aumenta, há um aumento de 
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VA. Este resultado corrobora com o que foi visto na seção anterior (análise de variância), pois 

estatisticamente, somente esses dois métodos de ativação são capazes de reproduzir os 

mesmos resultados para viscosidade aparente. 

Em contrapartida, os métodos de ativação à quente e envelhecido à 40ºC não se 

ajustaram ao modelo linear, apresentando um ajuste polinomial dos dados, indicando que à 

medida que se acrescenta lítio no sistema, a viscosidade aparente tende a cair. Este resultado 

pode ser explicado, provavelmente, porque no sistema argila + água, há uma hora em que 

todo o lítio já ocupou o espaço e o excesso começa a ficar livre no sistema, ocasionando 

diminuição da viscosidade ou ainda com o aumento do tempo, ocasionou o fenômeno da 

reversibilidade da reação de troca.  

Os Gráficos 7(a), (b), (c) e (d)  abaixo ilustram, através de uma curva de dispersão, o 

comportamento do volume de filtrado (VF) quando o teor de lítio aumenta de 75 mEq para 

100 mEq e para 125 mEq. 

 

Gráfico 7 - Análise de Correlação para VF (a) pádua (b) à quente (c) à frio (d) envelhecido à 

40ºC 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Fonte: Elaboração própria 
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A partir dos gráficos de dispersões para volume de filtrado, pode-se inferir em 

primeiro momento que o teor de lítio é uma variável de influência e que sempre a relação teor 

de lítio x VF é linear. Observa-se ainda que quando o teor de lítio aumenta, o volume de 

filtrado cai linearmente, indicando que teores de 125 mEq são melhores para este parâmetro 

VF, já que a norma estabelece que o valor de VF deve ser baixo e não deve ultrapassar 18 mL. 

O R², coeficiente de determinação, indica que o modelo responde por aproximadamente (96% 

no caso pádua, 98% à frio, 75% à quente e 87% envelhecido à 40ºC)  para explicação da 

variabilidade de VF em função do teor de lítio. E o coeficiente de correlação, R, indica que 

essas duas variáveis possuem uma dependência forte.  

Os gráficos 8 (a), (b), (c) e (d) abaixo ilustram, através de curvas de dispersão, o 

comportamento da viscosidade plástica (VP) quando o teor de lítio aumenta de 75 mEq para 

100 mEq e para 125 mEq. 

 

Gráfico 8 - Gráfico de correlação para VP (a) pádua (b) à quente (c) à frio (d) envelhecido à 

40ºC 
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b) 

 

c) 

 

d) 

Fonte: Elaboração própria 
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A partir dos gráficos de dispersões para viscosidade plástica pode-se inferir em 

primeiro momento que o teor de lítio é uma variável de influência e que a relação teor de lítio 

x VP não é linear em nenhum dos casos, e sim polinomial. Na maioria dos casos, a 

viscosidade plástica cai com o aumento do teor de lítio, entretanto esse comportamento não 

pode ser observado na ativação a frio, pois no teor de lítio de 100 mEq VP cai, mas volta a 

subir quando o teor aumenta para 125 mEq. Esse comportamento precisa ser melhor estudado, 

e não pode ser avaliado de maneira isolada, pois de ponto de vista estatístico, o recomendado 

é que houvesse mais dados para melhor avaliar esse comportamento polinomial de VP, que 

ora decresce, ora cresce com o aumento do teor de lítio. Como já foi citado anteriormente, do 

ponto de vista da engenharia, é preciso avaliar quais valores se enquadram dentro da norma e, 

quando o teor de lítio é 75 mEq todos os métodos de ativação conseguem atingir a 

especificação mínima de 4,0 cP. Esse resultado aqui apresentado corrobora com a analise de 

variância para VP, onde foi visto que essa propriedade independe do método de ativação, 

mostrando-se coerente com os gráficos de dispersão que estão apresentados. 

 

4.2.4 Análise de Correlação dos melhores métodos 

 

 

Gráfico 9 - Análise de Correlação entre o tradicional e o melhor método 

 

                    Fonte: Elaboração própria. 
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igual a 0,9498 garantindo a qualidade do ajuste do modelo, indicando que este foi capaz de 

explicar os dados coletados. 

O coeficiente de correlação, r, é igual a 0,9745, indicando uma relação fortíssima entre 

as variáveis em análise, já que quanto mais próximo estiver o seu módulo da unidade, maior é 

a dependência linear entre as variáveis envolvidas. Como r>0, a correlação é linear e direta, 

correspondendo a uma reta crescente, conforme visto no gráfico 6. 

Através de uma análise conjunta dos resultados de reologia, pode-se concluir que o 

carbonato de lítio melhora, de maneira indiscutível, todos os resultados reológicos. De 

maneira particular, há uma melhora significativa nos resultados de viscosidade aparente, onde 

todas as amostras apresentam resultados muito superiores ao estabelecido pelas normas em 

estudo.  

Os resultados de viscosidade plástica apresentam-se satisfatórios para todas as 

especificações exigidas, quando ativada com 75 mEq de Li2CO3. Quanto aos diferentes 

métodos de aditivação, propostos por essa pesquisa, todos se mostraram, de maneira geral, 

eficientes para a aplicação desejada, apresentando resultados tão bons quando comparado com 

o método tradicional (Pádua). Particularmente, destaca-se o método envelhecido à 40ºC no 

teor de 100 mEq de Li2CO3, onde todos os parâmetros reológicos satisfazem as normas da 

Petrobrás, baseada na norma da API, determinada pelo American Petroleum Institute. Desta 

forma, o presente trabalho confirma de maneira inédita um método novo para se utilizar na 

escala industrial, reduzindo o tempo e gastos na produção de 5 dias (processo Pádua) para 24h 

(envelhecimento à 40ºC). 

Em relação ao processo de purificação aqui realizado, o mesmo confirma a otimização 

em relação aos fluidos que foram apenas peneirados em malha #200, conseguindo superar, 

quantitativamente, e por consequência, qualitativamente todas as propriedades reológicas dos 

fluidos aquosos, permitindo que a norma seja cumprida em seus requisitos previamente 

estabelecidos. Vale salientar que, além da melhora geral dos resultados, pontualmente o 

volume de filtrado, importante medida para a aplicação aqui requerida, só é atingida pelas 

normas quando o processo de purificação foi realizado, isto ocorre porque os aglomerados de 

argila e a sílica livre dificultam a formação do ―cake‖ no papel de filtro. 

 

4.2.5 Modelo Reológico de Herschell-Buckley 

 

A partir das leituras obtidas com o viscosímetro Fann 35, foi possível adequar os 

dados aos modelos reológicos já existentes e verificou-se que os fluidos aqui estudados se 
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enquadram no modelo a três parâmetros, conhecido como Herschell-Buckley. O gráfico 10 (a, 

b, c e d) indicam curvas referentes ao fluido envelhecido à quente de 75 mEq. 

 

Gráfico 10: Curva de Consistência do Fluido À Quente 
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                               Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Gráfico 11: Curva de Consistência do Fluido Pádua 
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Gráfico 12: Curva de Consistência do Fluido À Frio 
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                      Fonte: Elaboração própria. 

 

 

      Gráfico 13: Curva de Consistência do Fluido Envelhecido à 40º C 
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                    Fonte: Elaboração própria  

 

Uma análise dos Gráficos 10, 11, 12 e 13 permite inferir que esse fluido é dito fluido 

de potência com limite de escoamento e as curvas estão de acordos com as teorias explicitadas 

em Machado (2002). O coeficiente angular desta reta é o valor do índice de consistência (K) e 

o coeficiente linear é o valor do índice de fluxo (n).  
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 Assim, a partir dos referidos gráficos, obtidos pelo modelo reológico de Herschell-

Buckley, conclui-se que todos os fluidos estudados nesta pesquisa adequam-se bem a este 

modelo, classificando o fluido como dilatante.  

Os resultados da Tabela 11 confirmam com clareza a classificação dos fluidos como 

dilatantes, já que, como observado, o índice de fluxo (n) é maior que a unidade em todos os 

casos.  

 

         Tabela 11 – Valores de n e k obtidos pelo modelo de potência 

  n – modelo de potência k – modelo de potência 

Pádua – 75 1,37 4,29 

Quente – 75 1,82 1,59 

Frio – 125 2,04 3,41 

Envelhecido – 100 1,88 1,01 

            Fonte: Elaboração própria 

De acordo com Machado (2002), o índice de comportamento n indica fisicamente o 

afastamento do fluido do modelo Newtoniano. Se o seu valor se aproxima de um, então o 

fluido está próximo do comportamento newtoniano. Enquanto isso, o valor do índice de 

consistência k, como o próprio nome diz, indica o grau de resistência do fluido diante do 

escoamento.  

 

4.3 Caracterização das amostras organofílicas 

 

4.3.1 Difração de Raios X (DRX) 

 

A Figura 17 ilustra o resultado da difração de raios X da argila verde lodo 

organofílica. É valido ressaltar que os resultados de DRX são tão semelhantes independentes 

do método de ativação que nesta pesquisa, optou-se por plotar apenas um gráfico, já que todas 

as curvas se sobrepõem.  
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Figura 17: Difração de Raios X da argila verde lodo organofílica 
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                  Fonte: Elaboração própria 

 

 A figura apresentada acima indica variação na distância interplanar d001 e seus 

ângulos. Houve um aumento na distância de 18,5 Å para 37,6 Å e consequentemente, o 

deslocamento do pico para ângulos mais baixos evidencia a presença do tensor entre as 

camadas do argilomineral (FERREIRA, 2008; SILVA, 2013).  

 

4.3.2 Análise Térmica Diferencial e Termogravimétrica (ATD e TG) 

 

A Figura 18 ilustra o comportamento térmico da argila verde logo organofílica, através 

de suas curvas de ATD e TG. 

 

Figura 18: Curvas ATD e TG da argila verde logo organofílica 
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Analisando a Figura 18 observa-se que há três picos exotérmicos intensos em uma 

faixa de temperatura em torno de 237°C, 301°C e 370°C, referentes à decomposição do tensor 

orgânico. Já em torno de 514ºC é possível ser observado ainda, que há mais um evento 

exotérmico provavelmente proveniente da queima de grafite residual. Ainda é possível 

observar que a amostra verde lodo organofílica teve perda de massa de 35,63% o que 

evidencia incorporação de cerca de 30% de tensoativo. 

Resultados similares para argilas bentoníticas sintetizadas a partir de sais quaternários 

de amônio foram apresentados por estudos realizados por Paiva, Morales e Valenzuela 

(2008).  

 

4.4 Parte II – Estudo das argilas organofílicas para uso em fluidos base orgânica 

 

4.4.1 Estudos da viscosidade aparente para fluidos de perfuração base óleo (EP-1EP-

00023-A, 2011). 

 

O Gráfico 14 ilustra os resultados de viscosidade aparente (VA) das amostras 

organofílicas aditivadas com Li2CO3, com base na norma da Petrobrás EP-1EP-00023-A, 

2011. 

 

Gráfico 14 - Resultado da viscosidade aparente (VA) das amostras organofílicas 

 

           Fonte: Elaboração própria 
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e API 13-A, 1993, onde é perceptível que somente as amostras com 2,4g de argila 

organofílica atingem o valor que a norma estabelece. De acordo com Zhou et al. (2015) 

fatores como espaçamento basal, estabilidade térmica e polaridade da superfície são fatores 

que afetam as argilas esmectíticas organofílicas.  

O esperado é que o lítio, de acordo com suas características químicas, apresente 

resultados reológicos satisfatórios quando comparado com outros cátions, como o sódio e o 

potássio, por exemplo. Entretanto, bons resultados reológicos só puderam ser verificados nos 

fluidos de base aquosa. Ferreira et al. (2008), relata que a presença de elementos 

contaminantes afeta a reologia, uma vez que os fluidos de perfuração são sensíveis à presença 

desses elementos. Deste contexto, era esperado que essas argilas (previamente purificadas) 

apresentassem resultados melhores. Silva (2016) estudou argilas organofílicas ativadas com 

sódio, lítio e potássio para aplicação em fluidos base orgânica, e obteve resultados superiores 

quando a ativação foi feita com o Li2CO3, e apesar de ter obtido valores de VA melhores aos 

apresentados neste trabalho, nem todos as medidas de VA encontraram-se também dentro da 

norma. 

Ainda analisando o Gráfico 14, é perceptível que os valores de VA são numericamente 

próximos, mesmo quando o método de ativação varia. De maneira particular, à ativação a frio 

e envelhecido à 40ºC fornece valores de VA praticamente idênticos. Uma avaliação conjunta 

dos métodos permite ainda inferir que o método que usualmente é utilizado para ativar fluidos 

de perfuração (Pádua), apresenta valores inferiores aos demais métodos em 100% dos casos. 

Este resultado confirma a eficiência dos métodos de ativação propostos e analisados neste 

trabalho. 

Os resultados para argila organofílica, sem purificação, apenas ativada com o Li2CO3, 

estão em andamento e serão apresentadas na versão final desta dissertação. 

.  

4.5 Curvas de fluxo no viscosímetro Fann 35 (tensão de cisalhamento x taxa de 

cisalhamento)  

 

Os gráficos 15 (a) e (b), 16 (a) e (b), 17 (a) e (b), 18 (a) e (b) e o quadro 13 apresentam 

os resultados de curvas de fluxo (tensão de cisalhamento x taxa de cisalhamento) e os valores 

de tixotropia/reopexia das dispersões das amostras aditivadas organofílicas obtidas com o 

viscosímetro Fann 35A. 
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Gráfico 15 - Curvas de Fluxo 75 mEq à quente (a) 2,4g e 9,6g (b) 6,0g e 13,2g 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

b) 
           Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 16 - Curvas de Fluxo 125 mEq à frio (a) 6,0g e 13,2g (b) 2,4g e 9,6g 

 

a) 

 

 

 

 

b) 
                     Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 17 - Curvas de Fluxo 100 mEq envelhecido à 40ºC (a) 2,4g e 9,6g (b) 6,0g e 13,2g 

 

a) 

 

 

 

 

b) 

                 Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 18 - Curvas de Fluxo 75 mEq Pádua (a) 6,0g e 13,2g (b) 2,4g e 9,6g 

 

a) 

 

 

 

b) 

Fonte: Elaboração própria 
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tixotrópico. Em concordância com esta afirmação, os fluidos à frio (2,4g), Pádua (6,0g e 

13,2g) e o envelhecido à 40ºC (9,6g) são não-tixotrópicos. Enquanto que este comportamento 

não é visto para nenhum fluido ativado a quente. 

Dentre os fluidos que apresentaram a histerese, tem-se que o Pádua (9,6g) e 

Envelhecido à 40ºC (6,0g) são tixotropicos e todos os demais apresentam o fenômeno da 

reopexia. De acordo com Oliveira et al. (2000), o comportamento reopéxico pode se originar 

em suspensões contendo partículas cujas forças de atração entre si se acentuam com o tempo, 

aumentando a probabilidade de formação de aglomerados. Este é o caso de suspensões 

contendo partículas que se dissolvem no meio liquido em função do tempo, originando uma 

elevada concentração de íons em solução. O aumento da concentração de tais íons no meio 

líquido atenua as forças de repulsão de origem eletrostática entre as partículas, favorecendo a 

atração mútua entre elas e a aglomeração da suspensão. 

Neste sentido, para evitar a formação de aglomerados através do mecanismo 

eletrostático de estabilização, é necessário um estudo das variáveis que afetam a queda de 

potencial observada ao longo da dupla camada elétrica, e isto depende diretamente do 

potencial elétrico ao redor das partículas. Íons grandes e de baixa valência são preferidos, 

neste caso, pois reduzem o potencial de superfície com menor intensidade. No caso, do 

carbonato de lítio, ele tem o raio atômico pequeno.  

 

Tabela 12 - Valores de tixotropia/reopexia e viscosidade aparente (VA) das dispersões de 

argilas organofílicas. 

Fluidos base orgânica 
Área da Ida Área da Volta Reopexia/Tixotropia 

VA (cP) 
(Pa.s

-1
) (Pa.s

-1
) (Pa.s

-1
) 

À Quente 2,4g 

 
3420 3465 44,729295 6 

À Quente 6,0g 3550,551 3768,986 218,435295 7 

À Quente 9,6g 5107,391 5194,218 86,827455 8,5 

À Quente 13,2g 7965,723 8053,879 88,155795 12,5 

À Frio 2,4g 3854,536 3854,536 0 6,5 

À Frio 6,0g 4115,095 4199,343 84,24741 6,5 

À Frio 9,6g 5194,244 5411,376 217,1325 8 

À Frio 13,2g 7965,723 7141,922 -823,800705 10,5 

Pádua 2,4g 

 
3421,574 3595,28 173,706 5,5 

Pádua 6,0g 3682,133 3682,133 0 6 



101 
 

 

Pádua 9,6g 

 
4330,925 3942,692 -388,23291 7 

Pádua 13,2g 

 
6150,929 6150,929 0 9 

Envelhecido 40ºC 2,4g 3508,427 3682,133 173,706 7 

Envelhecido 40ºC 6,0g 3943,995 3770,289 -173,706 6,5 

Envelhecido 40ºC 9,6g 4806,011 4806,011 0 7,5 

Envelhecido 40ºC 13,2g 6927,395 7185,349 257,95341 10 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

De acordo com a Tabela 12 é possível observar e concluir que o maior valor de VA 

(envelhecido à frio 13,2g) é o que apresenta também maior valor de reopexia.  Silva (2016) 

relata essa relação entre tixotropia e viscosidade, afirmando que quanto maior for a 

viscosidade maior será o fenômeno da tixotropia, e vice-versa. 

 Uma análise conjunta de todos os resultados encontrados nesta pesquisa evidenciaram 

que, de acordo com as caracterizações, as amostras de fato pertencem ao grupo das esmectitas 

e são indicadas para aplicações em fluidos de perfuração. De acordo com a CTC, é nítido que 

o processo de purificação aumentou muito esta propriedade, onde a amostra purificada 

apresentou uma CTC de 80 mEq/100g de argila seca. E ainda, as micrografias obtidas por 

MEV, mostraram as diferenças existentes entre a argila apenas peneirada em malha #200 e a 

argila purificada e seca no spray dryer. 

 Os resultados reológicos dos fluidos aquosos, no geral, encontram-se dentro das 

especificações mínimas exigidas pela norma da Petrobrás, indicando que a ativação com o 

teor de lítio é muito eficiente. Neste contexto, a viscosidade dos fluidos ativados com o 

Li2CO3, torna-se tão alta, que por vezes os valores normativos estabelecidos para as forças 

géis, aumentam e ficam acima dos limites superiores exigidos. Quando as propriedades de 

VA, VP e VF são comparadas entre as amostras apenas peneiradas em malha #200 e 

purificada, esta última apresenta resultados superiores, indicando a necessidade do processo 

de purificação, a fim de melhorar as propriedades reológicas.  

 Os resultados estatísticos mostraram primeiramente através da análise de variância que 

o método de ativação não é uma variável influente nas propriedades reológicas, uma vez que a 

hipótese nula em quase todos os casos foi aceita. Uma análise estatística mais rebuscada, 

simulação de Monte Carlo, realizada através de sucessivas repetições, comprovou que de fato 
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o método de ativação não é de grande influência, pois neste caso todas as hipóteses nulas 

testadas foram aceitas, desta vez, com uma regressão realizada para um maior número de 

dados (100), mantendo a tendência da equação de regressão.  

A análise de correlação, realizada para avaliar a influência do teor de lítio nas 

principais propriedades indicou que o teor de lítio é uma variável de influência e que, nem 

sempre essa relação é linear. No caso específico de VF, tem-se que o teor de 125 mEq é o 

melhor pois apresenta resultados de volumes de filtrados menores, estando dentro dos padrões 

especificados. Já para VP, onde a correlação não é linear em nenhum dos casos, o teor de 75 

mEq apresenta todos os resultados de viscosidade plástica dentro do especificado. 

 A última análise de correlação estudada compara o método tradicional (Pádua) com o 

resultado que apresentou todos os valores dentro dos exigidos pela norma, neste caso o 

envelhecido à 40ºC de 100 mEq, e esta análise indicou que há uma relação fortíssima entre 

estes métodos e que a correlação é linear e direta. Este resultado confirma, de maneira inédita, 

que o método tradicional pode ser substituído por este novo método com uma redução no 

tempo de cura para 24 horas. 

 O estudo dos modelos reológicos indicou que os fluidos aqui apresentados se 

enquadram dentro do modelo de Herschell-buckley, portanto é um fluido de potência com 

limite de escoamento e através da curva de viscosidade, foi possível inferir que trata-se de um 

fluido dilatante.  

Os resultados de VA para os fluidos base orgânica não são satisfatórios e somente as 

amostras com 2,4g atingem as especificações exigidas. Ao analisar conjuntamente os métodos 

de ativação para avaliar esta propriedade, o Pádua, apresenta valores inferiores aos demais 

métodos em 100% dos casos. Este resultado confirma a eficiência dos métodos de ativação 

propostos e analisados neste trabalho. Com relação às curvas de fluxo aqui estudadas, de 

maneira geral, são visto trechos tixotrópicos e reopéticos. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Com base em todos os resultados apresentados neste estudo, chegaram-se as seguintes 

conclusões: 

De acordo com as caracterizações físicas e mineralógicas da argila foi possível 

confirmar que a amostra utilizada é uma argila do grupo das esmectitas; 

Foi possível realizar o processo de purificação, onde o teor de contaminantes foi 

reduzido, comprovado através da difração de raios X; 
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As amostras foram aditivadas através do método tradicional (Pádua), e os demais 

métodos (à quente, à frio e envelhecido à 40ºC); 

O método de ativação não influencia nas variáveis VP e VF, ou seja, não há diferença 

entre utilizar um método ou outro. Entretanto possui influência para a VA, conforme foi 

provado pela análise de variância, com confiança de 95%; 

O teor de lítio influencia VA e VF de maneira linear e direta, sendo o teor de 125 mEq 

o melhor para VF, conforme foi provado pela análise de correlação; 

Foi verificado, de acordo com os resultados reológicos que todos os métodos de 

aditivação são significativos, do ponto de vista da estatística, entretanto, o melhor método 

dentre todos os estudados é o envelhecido 40ºC com o teor de 100 mEq de Li2CO3, pois 

enquadra-se dentro das especificações mínimas exigidas pela Petrobras e API; 

Foi possível obter uma correlação entre o método tradicional e o envelhecido à 40ºC, e 

o resultado mostrou que há uma correlação fortíssima de 97% entre os mesmos. 

Os resultados reológicos para os fluidos base óleo não foram satisfatórios, uma vez 

que apenas as amostras com 2,4g de argila atingiram os valores mínimos especificados pela 

norma brasileira. Ainda, as curvas de fluxo indicaram a presença da histerese, na maioria do 

caso, com trechos tixotrópicos e trechos reopéticos. 

Em uma análise conjunta das conclusões, este trabalho conseguiu confirmar, de 

maneira inédita que a aditivação por envelhecimento em estufa à 40ºC com teor de lítio de 

100 mEq é um novo método para aditivar bentonitas, onde há uma grande redução no tempo 

de cura, passando de 5 dias para 24h, apresentando um erro de apenas 5%. 

 

6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Para futuras contribuições nas pesquisas, sugere-se: 

 

1. Realizar a medida do potencial zeta a fim de obter a espessura da camada de Stern; 

2. Comparar propriedades reológicas das argilas ativadas com teores de carbonato de 

sódio e de lítio; 

3. Reduzir o teor de argila estabelecido pela norma da Petrobrás; 

 

 



104 
 

REFERÊNCIAS 

ALVIM, I. D. - Produção e caracterização de micropartículas obtidas por spray drying e 

coacervação complexa e seu uso para alimentação de larvas de peixes / Tese de 

Doutorado. – Campinas, SP: [s.n.], 2005. 

AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE. Recommended practice for field testing water-

based drilling fluids, 13A, 1993. 

AMORIM, L. V. Melhoria, proteção e recuperação da reologia de fluidos hidroargilosos 

para uso na perfuração de poços de petróleo. 2003. 290 f. Tese (Doutorado em Engenharia 

de Processos) – Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2003. 

AMORIM, L. V.; VIANA, J. D.; FARIAS, K. V.; BARBOSA, M. I. R.; FERREIRA, H.C. 

Estudo Comparativo entre Variedades de Argilas Bentoníticas de Boa Vista, Paraíba. Revista 

Matéria, v. 11, n. 1, PP. 30-42, 2006. 

ANDERSON, R. L.; Ratcliffe, I.; Greenwell, H.C.; Williams, P.A.; Cliffe, S.; Coveney, P.V., 

2010. Clay swelling — A challenge in the oilfield. Earth Science Reviews 98, 201–216. 

 

BABAKI, H.; SALEM, A.; JAFARIZAD, A., 2008. Kinetic model for the isothermal 

activation of bentonite by sulfuric acid, Mater. Chemical Physics 108, 263–268. 

 

BARBOSA, R.; SOUZA, D. D.; ARAÚJO, E. M; MELO, T. J. A., 2010. Avaliação da 

estabilidade térmica de sais quartenários de amônio para uso em argilas organofílicas 

nacionais - Parte I. Cerâmica 56, 376-380. 

BARRY, M. M.; JUNG, Y.; LEE, J. K.; PHUOC, T. X.; CHYU, M. K., 2015. Fluid filtration 

and rheological properties of nanoparticle additive and intercalated clay hybrid bentonite 

drilling fluids. Journal of Petroleum Science and Engineering 127, 338–346. 

BENNOUR A; MAHMOUDI, S.; SRASRA, E.; BOUSSEN, S.; HTIRA, N., 2015. 

Composition, firing behavior and ceramic properties of the Sejnène clays (Northwest 

Tunisia). Applied Clay Science 115, 30–38. 

BERTOLINO, L. C.; LUZ, A. B.; TIMÓTEO, D. M. O.; TONNESEN, D. A.; PEÇANHA, E. 

R. Caracterização mineralógica e estudos de beneficiamento da bentonita de Pedra Lavrada – 

PB. In: SIMPÓSIO DE MINERAIS INDUSTRIAIS DO NORDESTE, 2, 2010, Campina 

Grande – Paraíba . Anais do II Simpósio de Minerais Industriais do Nordeste, Rio de 

Janeiro: CETEM 2010. p. 23-30. 

BLAND, R. G.; WAUGHMAN, R. R.; TOMKINS, P. G.; HALLIDAY, W.S., 2002. Water-

Based Alternatives to Oil-Based Muds: Do They Actually Exist. IADC/SPE Drilling 

Conference, Dallas, TX. 

BOYLU, Feridun et al. The separation efficiency of Na-bentonite by hydrocyclone and 

characterization of hydrocyclone products. International Journal of Mineral Processing, v. 

94, n. 3, p. 196-202, 2010. 

BRANDERBURG, U.; LAGALY, G., 1983. Rheological properties of sodium 

montmorillonite dispersions. Applied Clay Science 3, 263-279. 



105 
 

BURGESS DJ, PONSART S beta-Glucuronidase activity following complex coacervation 

and spray drying microencapsulation Journal of Microencapsulation v.15, n. 5, p. 569-579, 

1998. 

CANEVAROLO Jr., S. V.; Técnicas de Caracterização de Polímeros. Editora Artliber. São 

Paulo, 2003. 

CARDODO, J.J.B. Estudo do inchamento de bentonítas sódicas e avaliação do desempenho 

de inibidores pela difração de raios X. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação de 

Engenharia Nuclear. Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 2005.  

 

CHEN, P. Y.; POPOVICH, P. M. Correlation: parametric and nonparametric measures. Sage 

University Paper. N. 139, jul 2002.  

 

CHILINGARIAN, G. V.; VORABUTR, P. – Drilling and Drilling fluids – Updated 

Textbook Edition – Elsevier Amsterdam – Oxford; New York, 1983. 

 

CORRÊA, N. M.; CAMARGO JÚNIOR, F. B.; IGNÁCIO, R. F.; LEONARDI, G. R. 

Avaliaçãoo do comportamento reológico de diferentes géis hidrofílicos. Revista Brasileira 

de Ciências Farmacêuticas. Vol 41, n. 1, jan./mar., 2005 

 

CORRÊA, O. L. S. Petróleo: Noções sobre exploração, perfuração, produção e 

microbiologia. Rio de Janeiro: Interciência, 2003. 

 

COSTA, J. M. R.; SILVA, I. A.; FERREIRA, H. S.; MENEZES, R. R.; NEVES, G. A.; 

FERREIRA, H. C., 2012. Obtenção de argilas organofílicas purificadas através de tensoativos 

iônicos e não iônicos visando uso em fluidos de perfuração base óleo. Cerâmica 58, 419-435. 

 

CUNHA, F. O.; TOREM, M. L.; D’ABREU, J. C., 2007. The influence of pH on the rheology 

of kaolin pupls. Rev. Esc. Minas. Volume 60. No 3. 

 

DANTAS, Rubens Alves. Engenharia de Avaliações: uma introdução à metodologia 

científica – São Paulo: Pini, 1998. 

 

DANTAS, S. L. A.; MARQUES, K. A.; FERREIRA, H. S.; Influência da Rota Alcoólica e 

Razão Tensoativo/Argila no Processo de Organofilização de Argilas Bentoníticas e em Suas 

Propriedades Reológicas em Meios não Aquosos. Cerâmica. Volume 61. Pg. 199-205, 2015. 

 

DEDAVID, B.A.; GOMES, C.I.; MACHADO, G.; Microscopia Eletrônica de Varredura: 

Aplicações e Preparação de Amostras: Materiais Poliméricos, Metálicos e 

Semicondutores. Porto Alegre: EDIPUCRS, 007. Disponível em: < 

http://www.pucrs.br/edipucrs/online/microscopia.pdf>. Acesso em: 4 de Novembro de 2017. 

DING. M; ZUO, S.; QI, C., 2015. Preparation and characterization of novel composite AlCr-

pillared clays and preliminary investigation for benzene adsorption. Applied Clay Science 

115, 9–16. 

DUARTE-NETO, J. F.; CARTAXO, J. M.; NEVES, G. A.; MENEZES, R. R., 2014. 

Processos de adsorção de corantes em argilas esmectíticas: uma revisão. Revista Eletrônica 

de Materiais e Processos 9, 1, 51–59. 



106 
 

ELKHALIFAH, A. E. I., MAITRA, S., BUSTAM, M. A., MURUGESAN, T. 2013. Effects 

of exchanged ammonium cations on structure characteristics and CO2 adsorption capacities of 

bentonite clay. Applied Clay Science 83–84, 391–398. 

EL-MAHLLAWY, M. S.; SHARARA, A. M.; HASSAAN, M. M.; HALEEM, A. M. A. 

2013. The composition and activation aspects of El-Fayoum clays for using as a drilling fluid. 

Egyptian Journal of Petroleum 22, 395–404. 

ESCALERA. E.; TEGMAN, R.; ANTTI, M.; ODÉN, M., 2014. High temperature phase 

evolution of Bolivian kaolinitic–illitic clays heated to 1250 °C. Applied Clay Science 101, 

100–105. 

EZQUERRO, C.S., RIC, G.I., MIÑANA, C.C., BERMEJO, J.S., 2015. Characterization of 

montmorillonites modified with organic divalent phosphonium cations. Applied Clay 

Science 111, 1–9. 

FERREIRA, H. C.; NEVES, G. A.; TOPPER, T.H., Relationships Between Surface Areas 

of Red Tropical Soils Measured by Different Methods, 1995. 

FERREIRA, H. S.; CAMPOS, L. F. A.; MENEZES, R. R.; CARTAXO, J. M.; SANTANA, 

L. N. L.; NEVES, G. A; FERREIRA, H. C., 2013. Influência das variáveis de processo na 

obtenção de argilas organofílicas. Cerâmica 59, 277-284. 

FERREIRA, H. S.; MENEZES, R. R.; FERREIRA, MARTINS, A. B.; NEVES, G. A.; 

FERREIRA, H. C., 2008. Análise Da Influência Do Tratamento De Purificação No 

Comportamento De Inchamento De Argilas Organofílicas Em Meios Não Aquosos. 

Cerâmica 54, 77-85. 

FOSTER, M. D., 1953. Geochemical studies of clay minerals (II). Relation between ionic 

substitution and swelling in montmorillonite. Am Mineral 38, 994. 

GONG, Zhijin et al. A simple method for physical purification of bentonite. Applied Clay 

Science, v. 119, p. 294-300, 2016. 

GRIM, R. E. Clay Minerology, Science, 135, 890p., 1962. 

GUIMARÃES, I. B.; ROSSI, L. F. S. – Estudo dos constituintes dos fluidos de perfuração: 

proposta de uma formulação otimizada e ambientalmente correta – 4º PDPETRO – Campinas 

– SP, 2007. 

 

GUIMARÃES, Paulo Roberto B. Análise de Correlação e medidas de associação. Textos 

para discussão, Jomar, Universidade Federal do Paraná -UFPR, 2015. 

 

GUJARATI, Damodar N. Econometria básica / Damodar Gujarati; tradução de Maria José 

Cyhlar Monteiro. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2006 – 5ª tiragem. 

 

GUNAWAN, N. S.; INDRASWATI, N.; JU, Y. H.; SOETAREDJO, F. E.; AYUCITRA, A.; 

ISMADJI, S., 2010. Bentonites modified with anionic and cationic surfactants for bleaching 

of crude palm oil. Applied Clay Science 47, 462–464. 

HIEMENZ, P. C. Principles of colloid and surfasse chemistry. 2.ed. New York: Marcel 

Dekker, 1986, 815 p. 



107 
 

HILDEBRANDO, E. A.; SILVA-VALENZUELA, M. G.; NEVES, R. F. VALENZUELA-

DIAZ, F. R., 2014. Síntese e caracterização de argila esmectita Zn-estevensita. Cerâmica 60, 

273-278. 

HUSSIN, F.; AROUA, M. K.; DAUD, W. M. A. W., 2011. Textural characteristics, surface 

chemistry and activation of bleaching earth: A review. Chemical Engineering Journal 170, 

90–106. 

KELESSIDIS, V. C.; MAGLIONE, R.; TSAMANTAKI, C.; ASPITARKIS, Y. – Optimal 

determination of rheological parameters for Herschell-Bulkley drilling fluids and 

impact on pressure drop, velocity profiles and penetration rates during drilling – Journal 

of Petroleum Science and Engineering 53:203 – 224, 2006. 

KLOPROGGE, J. T.; KOMARNENI, S.; AMONETTE, J. E., 1999. Synthesis of smectite 

clay minerals: a critical review. Clays and Clay Minerals 47, 5, 529-554. 

LAGALY, G.; ZIESMER, S. 2003. Colloid chemistry of clay minerals: the coagulation of 

montmorillonite dispersions. Advances in Colloid and Interface Science 100-102, 105–128. 

LEE, L. D. Química Inorgânica não tão concisa. Tradução da 4 ed. Por Juergen Heinrich 

Maar. São Paulo: Edgard Blucher LTDA, 1996. 

LIRA, S. A. Análise de Correlação: Abordagem Teórica e de Construção dos Coeficientes 

com Aplicações. Dissertação de Mestrado (Curso de Pós-Graduação em Métodos Numéricos 

em Engenharia dos Setores de Ciências Exatas e de Tecnologia). Curitiba-PR, 2004.  

LOBO, M. F. A importância da flexibilidade gerencial: análise de investimentos usando a 

teoria das Opções Reais da planta GTL. Dissertação apresentada pelo Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Industrial da PUC-Rio. 2007 

LU, J., TERTRE, E., BEAUCAIRE, C. 2014. Assessment of a predictive model to describe 

the migration of major inorganic cations in a Bt soil horizon. Applied Geochemical 41, 151–

162. 

LUO, Zhihua et al. Influence of an ionic liquid on rheological and filtration properties of 

water-based drilling fluids at high temperatures. Applied Clay Science, v. 136, p. 96-102, 

2017. 

MACHADO, J. C. V. – Reologia e escoamento de fluidos: ênfase na indústria do petróleo – 

Editora Interciência – Rio de Janeiro, 2002. 

MAHAN, B. M.; MYERS, J. R. Química: um curso universitário. Tradução da 4 ed. por 

Koiti Araki, Denise de Olibeira Silva e Flávio Massao Matsumoto. Coordenação de Henrique 

Eisi Toma. São Paulo: Edgard Blucher LTDA, 2003. 

MANHEIMER, Walter A. Microscopia dos Materiais: uma introdução. Edição da 

Sociedade Brasileira de Microscopia e Microanálise. E-papers Serviços Editoriais Ltda. Rio 

de Janeiro, 2002. 

MARQUES, V. C. Beneficiamento por hidrociclonagem de misturas de argilas bentoníticas 

pouco nobres de Boa Vista-PB, visando melhoria de suas propriedades reológicas. 

Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de 

Materiais. Universidade Federal da Paraíba – UFPB, 2014.  

 



108 
 

MARTINS, A. B.; FERREIRA, H. S.; FERREIRA, H. C.; NEVES, G. A. Desenvolvimento 

de argilas bentoníticas organofilizadas para uso em fluidos não aquosos de baixo conteúdo 

aromático. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE P&D EM PETRÓLEO E GÁS, 4, 2007, 

Campinas. Anais do 4º Congresso Brasileiro de P&D em Petróleo e Gás, 2007. 

 

MEDEIROS, F. K. - Obtenção de zeólitas sintéticas a partir de cinza volante ativada 

alcalinamente, tratada organicamente para uso como agente de adsorção de óleo e 

viscosificante. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais) - Universidade Federal da 

Paraíba – UFPB, João Pessoa, 2015. 

 

MELO, Klismeryane Costa de. – Avaliação e modelagem reológica de fluidos de 

perfuração base água – Dissertação de Mestrado (Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte UFRN) – Natal, RN, 2008. 

MENEZES, A. J.; SANTANA, M. M.; NEVES, L. N. L.; NEVES, G. A.; FERREIRA, H. C., 

2008. Comportamento de expansão de argilas bentoníticas organofílicas do estado da Paraíba, 

Cerâmica 54, 152-159. 

MENEZES, R. R., MARQUES, L. N., CAMPOS, L. A., FERREIRA, H. S., SANTANA, L. 

N. L., NEVES, G. A., 2010. Use of statistical design to study the influence of CMC on the 

rheological properties of bentonite dispersions for water-based drilling fluids. Applied Clay 

Science 49, 13–20. 

MENEZES, R. R.; CAMPOS, L. F. A.; FERREIRA, H. S.; MARQUES, L.N.; NEVES, G. 

A.; FERREIRA, H. C. – Rheological behavior study of bentonite clays from Cubati, Brazil – 

Cerâmica 55:349 – 355, 2009. 

MENG, Xianghai et al. Influence of carbon ash on the rheological properties of bentonite 

dispersions. Applied Clay Science, v. 88, p. 129-133, 2014. 

MERRIL, William C.;FOX, Karl. A. Estatística Econômica: uma introdução. Tradução de 

Alfredo Alves de Farias e José Peres Netto. Atlas, 1980 

MORAES, Graziela Guzi de - Produção e caracterização de espumas cerâmicas de 

nanoaluminato de magnésio (MgAl2O4) sintetizado por reação de combustão utilizando 

glicerina do biodiesel como combustível – Tese de Doutorado. - Florianópolis, SC, 2015. 

NASCIMENTO, R. C. A. M.; AMORIM, L. V.; SANTANA, L. N. L., 2010. 

Desenvolvimento de fluidos aquosos com bentonita para perfuração de poços de petróleo 

onshore. Cerâmica 56, 179-187. 

 

NASSER, M. S.; ONAIZI, S. A.; HUSSEIN, I. A.; SAAD, M. A.; AL-MARRI, M. J.; 

BENAMOR, A., 2016. Intercalation of ionic liquids into bentonite: Swelling and rheological 

behaviors. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Engeneer Aspects 507, 141–151. 

NUNES, D. G.; SILVA, A. P. M.; CAJAIBA, J.; PÉREZ‐ GRAMATGES, A.; LACHTER, 

E. R.; NASCIMENTO, R. S. V., 2014. Influence of glycerides–xanthan gum synergy on their 

performance as lubricants for water‐ based drilling fluids. Journal Applied Polymer Science 

131. 

OLIVEIRA, Ivone R.; STUDART, André R.; PILEGGI, Rafael, G..; PANDELFELLI, Victor 

C. Dispersão e empacotamento de Partículas: Princípios e Aplicações em Processamento 

Cerâmico. Fazendo Arte Editorial, São Paulo, 2000. 



109 
 

PAIVA, L. B.; MORALES, A. R.; VALENZUELA DÍAZ, F. R., 2008. Organoclays: 

Properties, preparation and applications. Applied Clay Science 42, 8–24. 

PETROBRAS. Argila organofílica para fluidos de perfuração à base de óleo 

especificação e método de ensaio. Norma EP-1EP-00023-A, 2011A.  

PETROBRAS. Viscosificante para fluidos usados na exploração e produção de poços de 

petróleo e gás. Norma EP-1EP-00011-A, 2011B. 

QU, Y.Z., LAI, X.Q., ZOU, L.F., SU, Y.N., 2009. Polyoxyalkyleneamine as shale inhibitor 

in water based drilling fluids. Appl. Clay Sci. 44, 265–268. 

ROBIN, V., TERTRE, E., BEAUFORT, D., REGNAULT, O., SARDINI, P., DESCOSTES, 

M. 2015. Ion exchange reactions of major inorganic cations (H
+
, Na

+
, Ca

2+
, Mg

2+
 and K

+
) 

on beidellite: Experimental results and new thermodynamic database. Toward a better 

prediction of contaminant mobility in natural environments. Applied Geochemistry 59, 74–

84. 

 

RODRIGUES, M. G. F.; R. F. PINHEIRO.; R. ALVES SIQUEIRA.; M. C. SILVA.; 

Caracterização da Esmectita Vermelha de Boa Vista – Tratada Quimicamente para uso 

como catalisados. Parte II: In: 43º Congresso Brasileiro de Cerâmica, Florianópolis – SC, 

1999. Anais... Florianópolis – SC, 1999. 

 

RUIZ, JOHANA INÊS RODRIGUEZ – Efeito da temperatura, concentração, polaridade 

do meio e de surfactante sobre a reologia e morfologia de emulsões com petróleo oriundo 

de campos maduros – Dissertação de Mestrado – Salvador-BA, 2007. 

 

SARTOR, L. R., 2014. Síntese e estudo de propriedades coloidais de esmectita pilarizada 

com polihidroxicátion de alumínio. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de São 

Paulo. 

SCHAFFEL, S. B.; A Questão Ambiental na Etapa de Perfuração de Poços Marítimos de 

Óleo e Gás no Brasil. Dissertação (Mestrado em Ciências em Planejamento Energético). 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2002. 

SEGOVIA, D. B.; DUTRA, W. E.; Análise Térmica – Termogravimetria (TGA), Análise 

Térmica Diferencial (DTA), Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC). Texto 

Didático. Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, 2009. 

SHIROMA, P. H., 2012. Estudo do comportamento reológico de suspensões aquosas de 

bentonite e CMC: Influência da concentração do NaCl. Dissertação de Mestrado. 

Engenharia. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

SILVA, I. A. Influência dos carbonatos de lítio, sódio e potássio (Li2CO3, Na2CO3 e 

K2CO3) na reologia de argilas esmectíticas do estado da Paraíba para fluidos de 

perfuração base água e base orgânica. Tese de Doutorado. Departamento de Engenharia de 

Materiais. Universidade Federal de Campina Grande, 2016. 

 

SILVA, I. A.; COSTA, J. M. R.; FERREIRA, H. S.; MENEZES, R. R.; NEVES, G. A.; 

FERREIRA, H. C., 2012. Organofilização de argilas bentoníticas com tensoativosnão- iônicos 

visando seu uso em fluidos de perfuração base óleo. Cerâmica 58, 317-327. 



110 
 

SILVA, I. A.; COSTA, J. M. R.; MENEZES, R. R.; FERREIRA, H. S.; NEVES, G. A.; 

FERREIRA, H. C., 2013. Studies of new occurrences of bentonite clays in the State of 

Paraíba for use in water based drilling fluids. REM, Revista Escola de Minas 66, 4, 485-491. 

SILVA, I. A.; SOUSA, F. K. A.; MENEZES, R. R.; NEVES, G. A.; SANTANA, L. N. L; 

FERREIRA, H. C., 2014. Modification of bentonites with nonionic surfactants for use in 

organic-based drilling fluids. Applied Clay Science 95, 371–377. 

SILVA, W. L. L.; OLIVEIRA, S. P.; VIANA, R. R.; Síntese de Zeólita A a Partir de Uma 

Nova Ocorrência de Caulim da Região de Bom Jardim de Goiás-Go. Scientia Plena. 

Volume 8. Nº11. Pg. 1-8, 2012. 

SILVEIRA, F. L.; PINENT, C. E. C. A questão de redação no concurso vestibular à 

universidade: validade e poder decisório. . Estudos em Avaliação Educacional, São Paulo, v. 

24, p. 147-164, 2001. 

SINGH, P.,K.; PANDEY, A.; CHARMA, V.P. Evaluation of oil well drilling fluid using 

yield-point and plastic viscosity correlation. Research and Industry, v. 37, 1992 apud 

MARTINS et al. (2007). 

SKALLE, P., 2011. Drilling fluid engineering. Paal Skalle and Ventus Publishing ApS. 

Department of Petroleum Engineering and Applied Geophysics at NTNU of Trondheim. 23-

27. 

SKOOG, D. A.; HOLLER, F.J.; NIEMAN, T.A.; Princípios de análise instrumental. 5ª 

Edição. Porto Alegre: Bookman, 2002. 

SOUSA, F. K. A.; RAMOS, A. P.; CAMPOS, L. F. A.; MENEZES, R. R.; FERREIRA, H. 

S.; NEVES, G. A., 2011. Composição de argilas organofílicas obtida com tensoativo não-

iônico para fluidos de perfuração base orgânica. Cerâmica 57, 199-205. 

SOUZA SANTOS, P., 1989. Ciência e tecnologia de argilas, Editora Edgard Blücher 2, 609, 

São Paulo. 

 

SOUZA SANTOS, P., 1992. Tecnologia de Argilas, Ed. Edgard Blücher 1, 2 e 3, São Paulo. 

SOUZA SANTOS, P., Tecnologia das Argilas. 1ª Ed., São Paulo: Ed. da USP/Edgard 

BlucherLtda, 1975. 

STRACHAN, M. F.; KINGSTON, P. F., 2012. A comparative study on the effects of barite, 

ilmenite and bentonite on four suspension feeding bivalves. Marine Pollution Bulletin 64, 

2029–2038. 

 

STREET, R.I., WATTERS, G.Z., VENNARD, J. K. Elementary fluid mechanics. 7 ed. New 

York: John Wiley & Sons, 1996, 757 p. 

SUEYOSHI, K. H. – Propriedades coloidais e reológicas de suspensões de bentonita 

aditivadas com poliacrilamida e cloreto de sódio – Dissertação apresentada à Universidade 

Estadual de Campinas – Faculdade de Engenharia Mecânica, 1994. 

TEIXEIRA-NETO, E.; TEIXEIRA-NETO, A. A., 2009. Modificação química de argilas: 

desafios científicos e tecnológicos para obtenção de novos produtos com maior valor 

agregado. Quimica Nova 32, 3, 809-817. 



111 
 

THUC, Chi-Nhan Ha et al. Separation and purification of montmorillonite and polyethylene 

oxide modified montmorillonite from Vietnamese bentonites. Applied Clay Science, v. 49, n. 

3, p. 229-238, 2010. 

VAN OLPHEN, H. – Clay colloid chemistry for clay technologists, geologist, and soil 

scientist – Interscience Publishers – New York/London, 1963. 

VHAHANGWELE, M., MUGERA, G. W. 2015. The potential of ball-milled South African 

bentonite clay for attenuation of heavy metals from acidic wastewaters: Simultaneous sorption 

of CO2+, Cu2+, Ni2+, Pb2+, and Zn2+ ions. Journal of Environmental Chemical 

Engineering 3, 2416–2425. 

VOLZONE, C; GARRIDO, L. B., 1991. The effect of some physico-chemical and 

mineralogical properties on the Na2CO3 activation of Argentine bentonites. Applied Clay 

Science 6, 143, 143-154. 

WATANABE, K., ISHIKAWA, M., WAKAMATSU, M. Rheology of castable refractories. 

Taikabutsu Overseas, v. 9, n. 1, p. 41-53, 1989. 

 

WEN, Baoping; AYDIN, Adnan; DUZGOREN-AYDIN, Nurdan S.. A Comparative Study of 

Particle Size Analyses by Sieve-Hydrometer and Laser Diffraction Methods. Geotechnical 

Testing Journal. Hong Kong, p. 434-442. dez. 2002. 

 

WU, L., LIAO, L., LV, G. 2015. Influence of interlayer cations on organic intercalation of 

montmorillonite. Journal of Colloid and Interface Science 454, 1–7. 

 

ZHOU, D.; ZHANG, D.; TANG, J.; ZHANG, X.; WANG, Q.; LIAO, L., 2015. Influence of 

different exchangeable cations (Li+, Na+ and Ca2+) on the modification effects and 

properties of organomontmorillonites used in oilbased drilling fluids/muds. RSC Advances 5, 

90281–90287. 

ZHU, R., CHEN, Q., ZHU, R., XU, Y., GE, F., ZHU, J., HE, H. 2015. Sequestration of heavy 

metal cations on montmorillonite by thermal treatment. Applied Clay Science 107, 90–97. 

ZHUANG, G., ZHANG, Z., YE, M. F. X., LIAO, L. 2015. Comparative study on the use of 

cationic–nonionic-organo-montmorillonite in oil-based drilling fluids. Applied Clay Science 

116–117, 257–262. 

ZHUANG, Guanzheng et al. The structure and rheology of organo-montmorillonite in oil-

based system aged under different temperatures. Applied Clay Science, v. 124, p. 21-30, 

2016. 


