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Resumo 

 Cada vez mais tem se tornado necessário o desenvolvimento de novas tecnologias que atendam 

às necessidades das perfurações de poços de petróleo, operações que, nos últimos tempos, têm se 

mostrado cada vez mais desafiadoras. Para superar os desafios encontrados, é imprescindível o 

uso de fluidos de perfuração, que desempenham uma série de funções como limpar, resfriar e 

lubrificar a broca e a coluna de perfuração, controlar as pressões das formações perfuradas, de 

modo a impedir o influxo de fluidos nela existentes, trazer para a superfície cascalhos gerados 

durante a perfuração, evitar a decantação de cascalhos durante as paradas na circulação, exercer 

pressão sobre as paredes do poço para estabilizá-lo e etc. Esses fluidos podem ser divididos em 

três classes: fluidos à base água, fluidos à base óleo e fluidos à base gás. Apesar dos fluidos à 

base água serem usados na maioria das perfurações, eles apresentam algumas deficiências, 

principalmente em se tratando de inibição de argila e controle de corrosão das ferramentas, o que 

faz com que o seu uso seja substituído pelo fluido à base óleo. Porém, devido às crescentes 

restrições ambientais em relação ao uso e ao descarte dos fluidos à base óleo, tem-se tornado 

mais comum o desenvolvimento e utilização de fluidos à base água que simulem o desempenho 

dos fluidos à base óleo e que sejam inofensivos ao meio ambiente. Essas fluidos são chamados 

de fluidos de perfuração de alta performance. O presente trabalho tem por finalidade apresentar e 

discutir as propriedades dos fluidos de perfuração, bem como as suas aplicações, além de 

mostrar um pouco da sua evolução. Adicionalmente, são apresentados alguns estudos de casos 

onde são mostradas situações nas quais a aplicação dos fluidos de perfuração de alta 

performance tiveram resultados satisfatórios, substituindo com sucesso os fluidos à base óleo.  

 

Palavras-chave: Fluidos de perfuração, meio ambiente, aditivos, alta performance. 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Increasingly it has become necessary to develop new technologies that meet the needs of drilling 

operations, which have proved to become more and more challenging. To overcome the 

challenges encountered the use of drilling fluids is considered essential since they perform a 

variety of functions such as clean, cool and lubricate the bit and drill string, control the formation 

pressure preventing fluid influx, bringing to the surface cuttings generated during drilling, avoid 

settling gravels during stops in circulation, exert pressure on the wellbore to stabilize it and etc. 

These fluids can be divided into three classes: water-based fluids, oil based fluids and gas based 

fluids. Although water-based fluids are used in most drilling operations they do have some 

shortcomings, especially in the case of clay inhibition and corrosion control of drill string, which 

causes their use to be replaced by oil-based fluids. However, due to increasing environmental 

restrictions on the use and disposal of the OBMs, the development and use of water-based fluids 

that simulate the performance of oil based fluids and are harmless to the environment has 

become more common. These fluids are called of high performance water based drilling fluids. 

This study aims to present and discuss the properties of drilling fluids and their applications, as 

well as showing some of its evolution. In addition, it is presented some case studies where 

situations are shown in which the application of high performance drilling fluids had satisfactory 

results, successfully replacing oil based fluids. 

 

Key-words: Drilling fluids, environment, additives, high performance. 
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1. INTRODUÇÃO 

Fluidos de perfuração podem ser definidos como fluidos utilizados para auxiliar as 

operações de perfuração de poços de petróleo. Esses fluidos possuem funções que são de 

extrema importância para essas operações, como limpar, resfriar e lubrificar a broca e a 

coluna de perfuração, controlar as pressões das formações perfuradas, de modo a impedir o 

influxo de fluidos nela existentes, trazer para a superfície cascalhos gerados durante a 

perfuração, evitar a decantação de cascalhos durante as paradas na circulação, exercer 

pressão sobre as paredes do poço para estabilizá-lo, evitando o desmoronamento, transmitir 

potência hidráulica à broca, minimizar ou reduzir a corrosão da coluna de perfuração e dos 

equipamentos de superfície de sonda e transmitir para a superfície os dados de parâmetros da 

perfuração.   

Os fluidos consistem de uma fase dispersante e uma fase dispersa e são classificados de 

acordo com a sua fase contínua. São tradicionalmente classificados como fluidos à base gás, 

fluidos à base óleo e fluidos à base água. Além disso, os fluidos são constituídos de aditivos, 

que são empregados na sua formulação com o objetivo de fornecer propriedades que são 

essenciais para que o fluido possa desempenhar as suas funções durante a perfuração. Dentre 

as propriedades dos fluidos, as principais são: densidade, fluxo, força gel, parâmetro de 

filtração, pH, estabilidade térmica, resistividade elétrica. 

O controle dessas propriedades é de extrema importância, uma vez que a alteração de 

uma delas pode acabar afetando a sua reologia, que por sua vez pode acarretar em problemas 

como dano à formação perfurada, redução da taxa de penetração, alta densidade do fluido, e 

etc. Dependendo dos problemas encontrados durante a perfuração, o fluido deverá ser 

formulado com os aditivos que providenciarão as propriedades necessárias para o sucesso da 

perfuração.  

Os fluidos à base óleo têm propriedades que superam os fluidos  

à base água, principalmente por terem melhor lubrificação, maior inibição de argila e não 

serem corrosivos. Porém, além do fato de serem mais caros, existem problemas ambientais 

relacionados ao seu uso e ao seu descarte. Assim, o desenvolvimento de fluidos de base 

aquosa que simulem o desempenho dos fluidos à base óleo e que sejam inofensivos ao meio 

ambiente tem se tornado cada vez mais necessário. 
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O presente trabalho tem como objetivo apresentar os tipos de fluidos de perfuração, com 

enfoque nos fluidos de base aquosa, bem como mostrar os aditivos utilizados nas 

formulações dos fluidos à base água que melhoram as propriedades desses fluidos com o 

objetivo de minimizar as suas deficiências e diminuir as suas diferenças em relação aos 

fluidos à base óleo. 

Este trabalho esta dividido em cinco capítulos, sendo esta introdução o Capítulo 1. 

No Capítulo 2 encontra-se uma revisão bibliográfica, incluindo os tipos de fluidos de 

perfuração com as suas respectivas vantagens e desvantagens, os aditivos utilizados nas suas 

formulações, bem como as suas propriedades. 

O Capítulo 3 trata do estado da arte, abordando de uma forma geral a evolução e o 

desenvolvimento da indústria dos fluidos de perfuração. Nesse capítulo também é citado o 

desenvolvimento dos fluidos de perfuração de alta performance como alternativo ao uso dos 

fluidos à base óleo. 

No capítulo 4 são apresentados alguns casos nos quais a aplicação dos fluidos de alta 

performance foi satisfatória, substituindo com sucesso os fluidos à base óleo. Ainda, nesse 

capítulo serão apresentados os aditivos usados nas formulações dos respectivos fluidos 

usados e os resultados de cada caso. 

O Capítulo 5 apresenta as conclusões a respeito do tema desenvolvido nesse trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
     

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1  - Fluido de Perfuração 

Define-se como fluido de perfuração todo fluido usado em uma operação de perfuração. Esse 

líquido é circulado, ou bombeado, da superfície até a broca, através do poço, retornando ao 

anular (Darley & Gray, 1988). 

Esses fluidos possuem funções que são de extrema importância em uma perfuração, como: 

limpar, resfriar e lubrificar a broca e a coluna de perfuração, controlar as pressões das formações 

perfuradas, de modo a impedir o influxo de fluidos nela existentes, trazer para a superfície 

cascalhos gerados durante a perfuração, evitar a decantação de cascalhos durante as paradas na 

circulação, exercer pressão sobre as paredes do poço para estabilizá-lo, evitando o 

desmoronamento, transmitir potência hidráulica à broca, minimizar ou reduzir a corrosão da 

coluna de perfuração e dos equipamentos de superfície de sonda e transmitir para a superfície os 

dados de parâmetros da perfuração. 

O fluido de perfuração está relacionado, direta ou indiretamente, com a maioria dos 

problemas em uma perfuração. Mesmo podendo não ser a causa ou a solução para todos esses 

problemas, é a uma ferramenta que pode ser usada para aliviar situações problemáticas. A 

seleção e a aplicação do fluido de perfuração são fatores chaves para o sucesso de toda a 

operação da perfuração (Annis e Smith, 1996). 

São comuns os problemas de instabilidade em poço e esses acabam aumentando os custos e 

gerando atrasos no cronograma. Essas instabilidades, muitas vezes, são resultado da interação 

entre o fluido de perfuração e a rocha. Entre esses problemas podem ser citados o 

aprisionamento da coluna de perfuração, enceramento da broca, desmoronamento das paredes da 

formação (formando cavernas), redução do diâmetro do poço e dispersão de cascalhos. (Duarte, 

2004) 

Para superar os problemas encontrados durante as perfurações, os fluidos de perfuração 

devem ter certas propriedades que possibilitem que as operações sejam executadas de forma 

rápida e seguras. Dentre essas propriedades desejadas, algumas podem ser destacadas: ser estável 

quimicamente, facilitar a separação de cascalhos na superfície, estabilizar as paredes do poço, 

manter os sólidos em suspensão quando estiverem em repouso, ser inerte em relação a danos às 

rochas produtoras, aceitar qualquer tratamento, físico e químico, ser bombeável, facilitar as 

interpretações geológicas do material retirado do poço, apresentar custo compatível com a



 

15 
  

 operação, apresentar baixo grau de corrosão e abrasão em relação a coluna de perfuração e 

demais equipamentos do sistema de circulação e não ser nocivo ao meio ambiente. 

2.2  - Tipos de fluidos de perfuração 

Os fluidos podem ser classificados segundo o constituinte principal da fase contínua (ou 

dispersante) em fluidos de base aquosa (ou base água) e fluidos de base não-aquosa. São 

tradicionalmente classificados como fluidos à base gás, fluidos base óleo e fluidos base água. A 

tabela 2.1 mostra algumas classes e subclasses existentes dos fluidos de perfuração (Darley & 

Gray, 1988). 

A presença de ambos os líquidos (óleo e água) juntos resulta em uma emulsão. Formada 

através de uma agitação e da presença de um emulsificante adequado. A natureza química do 

emulsificante determina se o óleo esta emulsionado na água (emulsão direta) ou se a água esta 

emulsionada no óleo (emulsão inversa) (Serra, 2003). 

Tabela 2.1 Classes e Subclasses de Fluidos 

Classe Subclasses Comuns 

 

 

 

Fluidos de água doce 

plt 7 - 9,5 

"Spud" 

Bentonita 

Fosfato 

Lignita 

Lignosulfonato 

Colóide Orgânico 

 

 

Inibidora 

Lima 

Gypsum 

Água do mar 

Água saturada em sal 

Poucos sólidos Menos de 3% - 6% 

 

Emulsificante 

Óleo em água 

Água em óleo 

Fase reversa 

Fluido à base óleo Menos de 5% de água 

Mistura de diesel e asfalto 

Fonte: Darley & Gray (1988) 

 As proporções entre os componentes básicos e as interações entre eles provocam 

sensíveis modificações nas propriedades físico-químicas do fluido. Consequentemente, a 

composição é o principal fator a se considerar no controle de suas propriedades (Thomas, 2001). 
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2.2.1 Fluidos de base água (WBM) 

Fluidos de base água (Water Based Muds – WBM) constituem-se de fase dispersa (argila 

+ partículas densas para aumentar a massa específica do fluido) e fase dispersante (água) (Stefan, 

1950 apud Pérsio, 1992). 

 A definição e classificação de um fluido a base de água considera, principalmente, a 

natureza da água e os aditivos químicos empregados no preparo do fluido. A proporção entre os 

componentes básicos e as interações entre eles provocam sensíveis modificações nas 

propriedades físicas e químicas do fluido. Consequentemente, a composição é o fator principal 

no controle das propriedades desses fluidos (Machado, 2002). 

Podem conter várias substâncias dissolvidas, incluindo substâncias alcalinas, sais e 

surfactantes, polímeros orgânicos em estado coloidal, gotículas de óleo emulsionadas e vários 

tipos de substâncias insolúveis, como a barita, argila e cascalhos em suspensão. (Darley & Gray, 

1988) 

Os fluidos de base água são absoluta maioria, pois são mais baratos, de tratamento mais 

simples, apresentam menos riscos de poluição, afetam menos a taxa de penetração, detectam 

mais facilmente a presença de gás e não restringem a corrida de perfis geológicos. 

Têm deficiência em relação aos OBM, devido à sua baixa inibição de argila, lubricidade e 

estabilidade térmica. Apesar dessas deficiências, aditivos químicos podem ser adicionados a esse 

tipo de fluido para que esse possa adquirir propriedades e desempenho equivalente, ou quase, 

dos fluidos à base óleo. Assim foi criada uma nova geração de fluidos à base água para competir 

com os OBM, os fluidos inibidores. Além disso, para minimizar os danos à formação, foram 

desenvolvidos novos tipo de fluidos, chamados de fluidos drill-in, usados para perfurar as 

formações na zona de produção. (Darley & Gray, 1988) 

Segundo Darley & Gray (1988), os fluidos de base água podem ser compostos por: 

 Bentonitas 

A bentonita, antes da sua utilização, deve ser previamente tratada quimicamente e 

hidratada para reduzir o seu potencial de contaminação. São usadas para aumentar as 

propriedades reológicas do fluido. O desempenho da lama bentonítica depende da concentração 

de cloreto de sódio presente na solução, que não deve exceder a 10000ppm. 
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 Fosfatos 

São produtos químicos inorgânicos usados como dispersantes de fluidos. O mais utilizado 

é o pirofosfato de sódio. Sua grande desvantagem reside na sua incapacidade de reduzir a perda 

dos fluidos, além de não serem estáveis a temperaturas maiores que 55 ºC, o que dificulta a sua 

utilização em poços profundos. Além disso, só são efetivos em baixas concentrações, além do 

fato de que alguns tipos de fosfatos podem diminuir o pH do fluido, sendo necessária a adição de 

soda cáustica (NaOH). 

 Fluidos não dispersos 

Possuem maior viscosidade e maior taxa de rendimento da viscosidade plástica. Essas 

propriedades promovem melhor limpeza do poço, permitem uma taxa de circulação anular baixa 

e minimizam a lavagem do poço. Esses tipos de sistemas não apresentam agentes especiais para 

deflocular os sólidos no poço. 

 Fluidos dispersos 

Formulados de água fresca e bentonita, são usados nas seções superiores do poço. As 

propriedades de fluxo são controladas por agente floculantes, e a perda de fluido é controlada 

pela bentonita e carboximetilcelulose (CMC) ou amido (goma).  

 Inibidores 

São fluidos com adição de polióis ou silicatos usados como inibidores com o objetivo de 

melhorar alguns aspectos importantes na perfuração como o dano à formação, lubrificação, 

estabilidade do poço e a taxa de penetração. Esses tipos de fluido contêm glicol ou glicerol com 

inibidor da argila e geralmente são usados em conjunto com fluidos aniônicos e catiônicos para 

prover uma inibição adicional na dilatação e dispersão da argila, além de proverem melhorias nas 

propriedades lubrificantes.  

 Lignita 

É resistente a altas temperaturas. Pode controlar a viscosidade, força gel e a perda de 

fluido.  
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 Lignosulfonato 

Contém lignosulfonato ferrocromado para o controle da viscosidade e força gel. Pelo fato 

da sua eficiente diluição na presença de grandes quantidades de sal e extrema dureza, se torna 

resistente a maioria dos tipos de contaminação. 

 Lima 

Esse tipo de fluido apresenta baixa viscosidade, força gel e boa suspensão. Pode carregar 

uma maior concentração de sólidos de argila em baixas viscosidades. Em altas temperaturas 

apresenta o perigo de “geleificação”, ou seja, do aumento da sua força gel. Contém soda 

cáustica, um “diluidor” orgânico, lima hidratada e coloide para a perda de filtrado.  

 Fluidos de baixa concentração de sólidos 

Fluidos de água totalmente “limpa” são os melhores em se falando de taxa de penetração, 

por isso é desejável que seja usado um aditivo com pouca presença de sólidos.  Originalmente, 

esse tipo de fluido era usado em formações duras, porém eles também passaram em outros tipos 

de formações. Vários tipos de floculantes são usados para promover a sedimentação dos sólidos 

provenientes da perfuração. 

 Fluido à base de água do mar 

São compostos por bentonita, lignofulfonato puro ou com lignita, e agentes de controle de 

filtração. A composição média da água do mar é mostrada na tabela 2.2. 

Tabela 2.2 Composição da água do mar 

Componente Concentração (ppm) 

Sódio 10.500 

Potássio 400 

Magnésio 300 

Cálcio 400 

Cloro 19.000 

Sulfato 3.000 

 Fonte: (Darley & Gray, 1988). 
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 Densidade variável 

Sua densidade varia em função da pressão de formação subterrânea, isso se da pelo fato 

da presença de partículas elásticas nesse fluido. Assim, quando essas partículas se deparam com 

altas pressões elas se comprimem, diminuindo seu volume, o que gera um aumento na densidade 

do fluido. Caso o volume dessas partículas aumente, a densidade do fluido diminui. Essas 

partículas elásticas podem ser um copolímero de estireno e divinilbenzeno, copolímero de 

estireno e acrilonitrilo, ou um terpolímero de estireno, cloreto de vinilideno e acrilonitrilo (Ravi, 

2009). 

 Fluidos “Drill-In” 

Após a perfuração total de um poço, é normal substituir o fluido de perfuração por um 

fluido de completação. É um fluido limpo, sem sólidos, sem danos à formação, com o objetivo 

de minimizar a redução de permeabilidade da zona de produção. Serve também para limpar o 

que resta da lama usada originalmente através do uso de oxidantes, enzimas ou uma solução 

ácida. São geralmente usados como fluidos de completação, mas também podem ser usados 

como fluidos de perfuração, ao passo que a zona de produção é perfurada horizontalmente, esses 

fluidos devem providenciar os requisitos dos fluidos de perfuração adicionados aos atributos dos 

fluidos de completação. Na prática, esse fluido substitui o fluido de perfuração antes da zona de 

produção ser perfurada, e é usado até o final da operação (Darley & Gray, 1988). 

2.2.2 Fluido de base óleo (OBM) 

Os fluidos são ditos de base óleo (Oil Based Muds – OBM) quando a fase contínua ou 

dispersante é constituída por uma fase óleo, composta de uma mistura de hidrocarbonetos 

líquidos. Geralmente os tipos de óleos usados são o óleo diesel, óleo mineral e óleo mineral de 

baixa toxicidade. Esses tipos de fluidos sempre precisarão de agentes emulsificantes de água, já 

que esta sempre estará presente, mesmo que em baixas quantidades. Quando é adicionada água 

propositalmente aos fluidos à base óleo por questões financeiras, o fluido é chamado é tido como 

de emulsão inversa. (Darley & Gray, 1988) 

 As características principais dos OBM são baixíssima solubilidade das formações de sal, 

atividade química controlada pela natureza e concentração do eletrólito dissolvido na fase 

aquosa, alta capacidade de inibição em relação às formações argilosas hidratáveis, resistência a 

temperaturas elevadas, apresentando propriedades reológicas e filtrantes controláveis até 500ºF, 
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alto índice lubrificante ou baixo coeficiente de atrito, baixa taxa de corrosão, intervalo amplo 

para variação da massa específica, isto é, desde 7,0 lb/Gal, densidade do óleo diesel, até cerca de 

20,0 lb/Gal, nos sistemas adensados com baritina (Machado, 2002). 

O fluido de base óleo foi por muito tempo largamente utilizado em função da sua elevada 

eficiência como inibidor de corrosão. Entretanto, um dos grandes problemas desse fluido é o seu 

descarte no meio ambiente, pois seus compostos, por serem ricos em diesel e óleos minerais, 

tendem a persistir por muitos anos nos meios marinhos. 

O uso de fluidos sintéticos como substituição aos fluidos à base óleo pode ser uma 

alternativa em se tratando de questões ambientais. Um exemplo é o uso de derivados do óleo de 

palmeira, que são inofensivos ao meio ambiente (Yassin & Kamis, 1990).  

Também podem ser usados fluidos formulados com compostos biodegradáveis, no qual a 

fase principal de óleo é uma mistura de ésteres metílicos de ácidos biodegradáveis. A tabela 2.3 

mostra uma composição típica de fluidos de perfuração biodegradáveis. 

Tabela 2.3 Composição de um fluido de perfuração biodegradável 

Compostos Quantidade (%) Função 

Metilato de soja 55 - 70 Componente de óleo 

D-limoneno 1-5 Pour Point Depressant 

2,6-Di-tert-butil-p-cresol 0.1-0.5 Antioxidante 

Óleo de rícino hidrogenado 0.3-1 Componente de óleo 

Sais ácidos 3-6 Amortecedor 

Óxido de magnésio 1-3 formador de sabão in situ 

Cloreto de sódio 26-30 Componente aquoso 

Argila organofílica 0.5-1 Viscosificante 

Poli(acrilato) de sódio 0.1-0.5 Perda de fluido 

Ácido cítrico 0.1-0.5 Amortecedor 

Sulfato de bário 0.1-25 Agente adesante 

Copolímero de Succinamida 0.1-0.5 Perda de fluido 

Fonte: Darley & Gray (1988) 

Além dos problemas ambientais, o fluido de base óleo apresenta custos muito elevados 

em relação ao fluido de base água, sendo este um dos fatores decisivos para a substituição dos 

fluidos de base óleo pelos de base água, quando a formação perfurada aceita a água como fase 

dispersante do fluido. 
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 Fluidos Sintéticos 

A lama sintética também chega a ser uma alternativa, apesar de cara. O custo do barril de 

petróleo e a perda de lama são fatores que influenciam no custo desse fluido. Ela é equivalente à 

lama de base óleo quando usada para perfurar seções intermediárias do poço e é tecnicamente 

superior à lama de base água no caso de perfurações em folhelhos reativos em poços direcionais. 

Mas ao considerar operações com equipamento de controle de sólido, otimização da perfuração e 

práticas de house keeping, o custo do fluido sintético pode chegar aos custos dos OBM (Munro, 

1993). 

Também conhecidos como NADFs (non-aqueous drilling fluids), esses fluidos são 

desenvolvidas para manter o mesmo desempenho dos fluidos à base óleo, porém levando em 

conta o menor impacto ambiental possível, que pode ser obtido pela substituição do óleo diesel 

ou mineral por um fluido orgânico. Esses fluidos orgânicos geralmente são ésters, poleofinas, 

acetal, éter e alquilbenzenos lineares (Darley & Gray, 1988).   

 Fluidos de Emulsão Inversa 

 Historicamente, o primeiro óleo usado na formulação desses tipos de fluidos foi o óleo 

cru, seguido do diesel e do óleo mineral. Assim como os OBM, os fluidos de emulsão inversa 

também apresentam riscos ao meio ambiente. Durante a perfuração, pode ocorrer o vazamento 

do fluido para o solo oceânico e uma parte fluir através das correntes até a costa. Os 

hidrocarbonetos que os constituem demoram a se degradar (Hille, 1998). 

Os fluidos de emulsão inversa forma desenvolvidos de certa maneira que a emulsão 

pudesse ser convertida de um estado água-em-óleo para um estado óleo-em-água, assim, quando 

convertido, os sólidos que estão substancialmente molhados podem ser separados dos fluidos 

através da gravidade ou de meios mecânicos para futuro processamento ou descarte. Depois o 

fluido pode ser misturado com uma base que permita a conversão do mesmo para o estado água-

em-óleo, para que este possa ser usado novamente ou reformulado para ser usado em outro poço 

(Patel, 2008). 

Por causa do problema de toxicidade, foram desenvolvidos fluidos alternativos, 

particularmente para o uso em perfurações offshore. São exemplos os óleos à base de éster 

ácidos e hidrocarbonetos sintéticos de cadeias ramificadas, como os PAOs (poly-alpha-oleofins). 

Esse último pode ser formulado para altas densidades e tem uma boa estabilidade hidráulica, 
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além da baixa toxicidade. Porém, além de serem caros, eles são menos biodegradáveis que o 

ésters (Lin, 1996). 

2.2.3 Fluidos de base ar (gás, névoa ou espuma) 

Fluidos de base ar, gás, névoa ou espuma, são os chamados fluidos pneumáticos. A 

utilização de um fluido circulante de ar, gás natural, gás inerte ou misturado com água, tem 

vantagens econômicas em áreas de rochas duras, onde há pouca chance de se encontrar grandes 

quantidades de água. O ar seco, ou gás, irá prover uma rápida taxa de penetração do fluido, 

reduzindo a deposição de cascalhos no poço (Baroid Limited, 1985 apud Silva Neto 2002). 

  Fluido de ar é particularmente usado para a perfuração a pressões reduzidas com o 

objetivo de aprimorar a estabilidade do poço em formações cavernosas. Tem limitações com a 

produção de água ou formações molhadas, e tolerância ao sal. (Darley & Gray, 1988)  

Fluidos com espuma são fabricados por injeção de água e agentes espumantes dentro da 

corrente de ar ou gás, criando uma viscosidade e uma espuma estável. São utilizados em 

reservatórios de baixa pressão com métodos não convencionais. 

Os fluidos aerados são fabricados por injeção de ar ou gás no interior de um fluido a base 

de gel. Esse propósito visa reduzir a pressão hidrostática para prevenir perdas de circulação em 

zonas de baixa pressão e, efetivamente, aumentar a taxa de penetração (Silva Neto, 2002). 

Uma maneira de aumentar a eficiência da perfuração é através do uso de um material que 

é dito como fluido supercrítico ou um gás denso, como o dióxido de carbono, que em condições 

típicas de poço é considerado como um fluido supercrítico. Esse tipo de material exibe 

propriedades físico-químicas que intermediam às de líquidos e gases.  

Por causa da alta difusividade do dióxido de carbono, e geralmente o fato das rochas 

associadas às formações que contêm petróleo serem porosas, ele tem facilidade em penetrar 

nessas formações.  Ele pode ser usado para diminuir as forças mecânicas da perfuração, além de 

remover os cascalhos. Outra propriedade que é vantajosa desse material é a sua baixa 

viscosidade que promove um bom resfriamento da cabeça da broca. (Darley & Gray, 1988) 

O dióxido de carbono usado pode ser ventilado para a atmosfera, coletado para reuso, ou 

direcionado para a formação com o propósito de melhorar a recuperação de petróleo (Kolle, 

2002). 
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2.3 Aditivos  

Os aditivos são substâncias químicas que, quando adicionadas ao fluido, conferem a ele 

propriedades especiais, requeridas durante as atividades de perfuração. Esses aditivos podem 

desempenhar uma série de funções no fluido de perfuração. Existe uma variedade de aditivos, 

que possuem diferentes funções, em decorrência da variedade de situações encontradas durante a 

perfuração de poços [World oil, 2002]. 

Os principais aditivos de fluido de perfuração à base de água são (Serra, 2003): 

 Tensoativos: Têm a finalidade de diminuir a tensão interfacial entre a fase contínua e 

os demais aditivos; 

 Floculantes: Promovem o agrupamento das partículas suspensas, aumentando a 

viscosidade do fluido; 

 Dispersantes: Evitam a incorporação de partículas de argila da formação no fluido; 

 Lubrificantes: São adicionados para facilitar a penetração da broca e coluna na 

formação; 

 Inibidores: No caso do fluido ser à base de água, são utilizados para evitar que as 

argilas sejam hidratadas e provoquem prisão de ferramentas; 

 Redutores de filtrado: São utilizados para evitar que o fluido invada a formação e 

venha a danificar a jazida, geralmente usa-se a carboximetilcelulose (CMC); 

 Controladores de pH: Controlam o grau de acidez ou alcalinidade do fluido, 

geralmente usa-se o óxido de magnésio para fluido polimérico e soda cáustica para 

fluido que contenha argila ativada; 

 Bactericidas: Evitam a rápida degradação do fluido, permitindo, assim, que o mesmo 

seja reutilizado em outras perfurações; 

 Viscosificantes: Aumentam a viscosidade para proporcionar melhor limpeza do poço 

e suspensão dos cascalhos, geralmente usa-se a goma xantana, goma guar ou argila 

ativada; 

 Adensantes: Dão peso ao fluido para controlar a pressão no interior do poço, usa-se 

geralmente a calcita ou baritina. 

 Sais: Ajudam a inibir argila, usa-se geralmente o cloreto de potássio e cloreto de 

sódio. 
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2.4     Propriedades dos fluidos de perfuração 

A determinação das propriedades dos fluidos de perfuração é de fundamental importância 

no acompanhamento do fluido durante sua aplicação no poço, para definição de tratamento 

através de testes-piloto, e em trabalhos de pesquisa e desenvolvimento de novas formulações, 

tanto em sondas como em laboratórios de pesquisa (Petrobras, 1991). 

Os fluidos apresentam várias propriedades físico-químicas que devem ser levadas em 

consideração durante a aplicação. As propriedades mais importantes são: 

 Densidade 

É através da densidade que se conhece o peso do fluido e quanto de pressão ele pode 

suportar. É preciso manter uma densidade de fluido que faça com que a pressão exercida pela 

coluna de lama seja maior que a pressão de poros da formação, criando uma fina camada de 

filtrado e impedindo o influxo dos fluidos provenientes da formação, além de controlar a 

estabilidade do poço. Esse diferencial de pressão deve ser pequeno, evitando assim um possível 

kick  ou blowout. (Darley & Gray,1988) 

Com o objetivo de controlar o influxo dos fluidos da formação, é normal que sejam 

usados na perfuração fluidos de altas densidades, porém existem algumas desvantagens nessa 

prática. Com o aumento da densidade há um acréscimo da pressão exercida nas paredes do poço, 

o que pode acarretar em uma fratura induzida e assim, perda de fluido para a formação. (Darley 

& Gray, 1988) 

Outra desvantagem que pode ser citada é o fato da taxa de penetração (ROP) é afetada 

pelo excesso de densidade da lama, uma vez que essa taxa é reduzida pela pressão de 

overbalance do fluido (o diferencial entre a pressão da coluna de lama e a pressão de poros da 

formação durante a perfuração em rochas permeáveis), e pela pressão absoluta da coluna da lama 

quando perfurando em rochas com permeabilidades muito baixas. Uma elevada pressão de 

overbalance pode acarretar no aprisionamento da coluna de perfuração - drill pipe. (Darley & 

Gray, 1988) 

Além de poder gerar uma fratura na formação e diminuir o ROP da perfuração, o excesso 

de densidade também acaba aumentando os custos da perfuração desnecessariamente. Com o uso 

de fluidos de alta densidade, se torna necessária uma frequente manutenção do mesmo, já que 

geralmente o aumento dessa propriedade é feito através da adição de barita, que com o tempo vai 
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elevando os níveis de viscosidade do fluido, propriedade esta que necessita ser reduzida através 

da adição de água. Essas frequentes manutenções, adição de barita para reestabelecer a densidade 

do fluido e de água para diminuir a viscosidade do mesmo, que acabam aumentando o custo da 

perfuração. (Darley & Gray, 1988) 

 Ter uma densidade apropriada é a primeira das necessidades de qualquer fluido e deve 

ser considerada antes de qualquer outra propriedade ou função do fluido. Ela assegura, através de 

pressão hidrostática, a estabilidade das paredes do poço e a concentração dos fluidos nas 

formações. Usualmente é expressa em lb/gal (Petrobras, 1991) 

 Fluxo 

As propriedades de fluxo dos fluidos são responsáveis principalmente pela remoção dos 

cascalhos provenientes da perfuração, mas também influenciam o progresso da perfuração de 

várias outras maneiras, e dependendo do seu desempenho, pode causar vários problemas como 

bridging (obstrução das ligações entre os poros da formação que pode ser causada pela presença 

de cascalhos, que pode obstruir o acesso ao poço ou, em situações mais severas, fechar o poço 

por completo), preenchimento do fundo do poço com cascalhos, redução da taxa de penetração, 

alargamento do poço, aprisionamento de ferramentas, perda de circulação, e em casos extremos 

até blowout. (Darley & Gray, 1988) 

O comportamento do fluxo dos fluidos são definidas pelos seus regimes de fluxo, que é 

uma relação entre a pressão e a velocidade. Existem dois tipo de fluxo, o laminar e o turbulento. 

O fluxo laminar ocorre em baixas velocidades de fluxo do fluido e é em função das propriedades 

da viscosidade do fluido. O fluxo torna-se turbulento quando a velocidade do mesmo excede 

uma valor crítico (fig 2.1), que diminui como aumento do diâmetro do tubo, aumento da 

densidade e com a diminuição da viscosidade do fluido.   
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Figura 2.1 Diagrama dos regimes de fluxo laminar e turbulento (Darley & Gray, 1988) 

 Propriedades reológicas 

As propriedades reológicas de um fluido de perfuração são aquelas propriedades que 

descrevem as características de fluxo de um fluido sob várias circunstâncias de deformação. Em 

um sistema de circulação de fluido, o fluxo ocorre em uma variedade de taxas nas canalizações 

de tamanhos e de formas diferentes. No interesse de saber ou prever os efeitos deste fluxo é 

preciso saber o comportamento reológico do fluido nos vários pontos do interesse no sistema de 

circulação. Esse comportamento é usualmente descrito através de relações matemáticas entre a 

tensão aplicada ao fluido e a sua respectiva deformação, além de suas variações em relação ao 

tempo (Annis e Smith, 1996). 

Foi proposto por Isaac Newton um modelo composto por duas lâminas paralelas de fluido 

de área igual a “a, separadas por um distância infinitesimal “dx”, e movidas na mesma direção 

com velocidades distintas “V1” e “V2”. Através da aplicação de uma força F, é mantida a 

diferença entre as velocidades das placas (dv), e devido à essa diferença, o volume de fluido 

contido entre as duas placas é submetido à uma solicitação de cisalhamento, onde a taxa de 

deformação sofrida pelo fluido é a razão do gradiente de velocidade pela distância entre as 
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placas, sendo conhecida como taxa de cisalhamento. A tensão externa aplicada à placa divida 

pela área da mesma é chamada de tensão de cisalhamento. (Darley & Gray, 1988) 

O modelo de fluxo de um fluido, também conhecido como curva de consistência, 

depende da natureza do fluido. Segundo Darley & Gray (1988), existem os fluidos Newtonianos 

e os não-Newtonianos. Os Newtonianos são aqueles que não contêm partículas maiores que uma 

molécula (i.e água, soluções salinas, óleo, glicerina) têm a sua curva de consistência representada 

pro uma linha reta passando pela origem. A viscosidade desses fluidos não depende da taxa de 

cisalhamento, podendo ser usada em cálculos envolvendo fluxos em qualquer taxa de 

cisalhamento. Já os fluidos não-Newtonianos apresentam partículas maiores que uma molécula e 

a relação entre a tensão e a taxa de cisalhamento depende da composição do fluido. 

Fazendo certas medidas reológicas do fluido, é possível determinar como o fluido escoará 

sob variadas condições de temperatura, pressão e taxa de cisalhamento. Em termos reológicos, a 

viscosidade é o parâmetro mais conhecido, sendo definida como a razão entre a tensão de 

cisalhamento e a taxa de cisalhamento, ou ainda, a resistência que uma substância apresenta ao 

fluxo. No campo, as principais propriedades reológicas de interesse, que se encontram 

vinculadas ao desempenho do fluido são: índice de comportamento; índice de consistência; 

viscosidade aparente; viscosidade plástica; limite de escoamento e força gel (Thomas, 2001). 

Nos líquidos, a transferência de quantidade de movimento devido à atividade molecular é 

pequena em comparação com a força de coesão entre as moléculas, e, por isso, a tensão de 

cisalhamento (τ) e a viscosidade (μ) dependem principalmente da ordem de grandeza destas 

forças de coesão que tendem a manter as moléculas adjacentes em uma posição fixa e a resistir 

ao movimento. Como estas forças diminuem rapidamente com o aumento da temperatura, a 

viscosidade dos líquidos diminui com o aumento da temperatura (Venard e Street, 1978). 

A viscosidade aparente é a viscosidade do fluido quando medida a uma determinada taxa 

de cisalhamento, que, no caso dos fluidos de perfuração, é fixada pelo American Petroleum 

Institute (API). O decréscimo da viscosidade aparente devido ao aumento da taxa de 

cisalhamento é conhecido como shear thinning, e é considerada uma propriedade desejada, pois 

a viscosidade será baixa na presença de altas taxas de cisalhamento em locais como na coluna de 

perfuração, reduzindo as pressões de bombeamento, e altas viscosidades na presença de baixas 

taxas de cisalhamento prevalecerão no anular, aumentando a capacidade de carregamento de 

cascalhos. (Darley & Gray, 1988) 
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A viscosidade plástica é a medida da resistência interna exercida por um fluido para fluir, 

resultando da interação dos sólidos presentes em um fluido de perfuração. Ela tem um efeito 

mecânico, indicativo de número, tipo e tamanho das partículas sólidas. Quando o teor de sólidos 

aumenta, a fricção entre as partículas aumenta. Se necessário, ela pode ser reduzida através de 

adição de água ou de um mecanismo de separação dos sólidos em excesso (American, 1979). 

É importante controlar as propriedades reológicas do fluido visando aperfeiçoar a 

operação de perfuração, através da maximização da limpeza do poço, minimização da pressão de 

bombas, evitando o influxo da formação e prevenindo perda de circulação para a formação 

perfurada [Vital, 2005]. 

 Força gel 

Fluidos de perfuração são tixotrópicos, ou seja, adquirem um estado semi-rígido quando 

estão em repouso e quando em movimento apresentam fluidez.  Essa característica é chamada na 

indústria do petróleo de força gel, que é um parâmetro de natureza reológica que indica o grau de 

gelificação devido à interação elétrica entre as partículas dispersas. A força gel inicial mede a 

resistência inicial para colocar o fluido em fluxo e a força gel final mede a resistência do fluido 

para reiniciar o fluxo quando este fica um tempo em repouso.   A diferença entre as resistências 

do fluido indica o seu grau de tixotropia (Machado, 2002) 

. Se depois desse tempo em repouso o fluido é submetido à uma constante taxa de 

cisalhamento, a sua viscosidade é reduzida ao passo que a sua estrutura de gel é destruída, isso 

ocorre ate que seja alcançada uma viscosidade de equilíbrio. Além disso, a viscosidade efetiva de 

um fluido tixotrópico é tanto dependente do tempo como do seu cisalhamento. (Darley & Gray, 

1988) 

O valor da força gel pode ser diminuído, se necessário, através da adição de alguns 

componentes com alto peso molecular, conhecidos como thinners. O componente mais comum é 

o lignosulfonato solubilizado em soda caustica. Se essa propriedade estiver muito baixa, pode ser 

adicionada bentonita para elevar os seus valores à níveis desejados.  

Porém, esses compostos usados para diminuir a força gel em fluidos à base água ou de 

baixa salinidade podem ter um efeito indesejável. A reposição de cálcio pelo sódio usado para 

solubilizar os thinners tende a dispersar a argila em pequenas partículas. Algumas dessas 

partículas não são removidas na superfície, sendo recicladas várias vezes ate serem reduzidas ao 

tamanho coloidal, fazendo com que o controle da viscosidade se torne muito difícil e caro 
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quando usado para perfurar formações de argila com lama à base água. Esse problema pode ser 

solucionado realizando testes com algumas amostras do fluido para assegurar que somente será 

adicionada a quantidade necessária desses tipos de componentes. 

O ideal é que a força gel seja alta o bastante para que suspenda a barita e os cascalhos 

quando a perfuração é parada. Valores muito altos podem ser prejudiciais pois retardam a 

separação do cascalho e do gás na superfície, além de elevarem a pressão requerida para 

reestabelecer a circulação depois da troca de brocas. Adicionalmente, a pressão da coluna de 

fluidos pode ser reduzida na presença de uma força gel muito grande, e se esse decréscimo 

exceder o diferencial de pressão entre a coluna de lama e a pressão da formação, pode haver um 

influxo de fluidos para o poço, podendo ocorrer um blowout. (Darley & Gray, 1988) 

 Parâmetros de filtração 

A capacidade do fluido de perfuração em formar uma camada de partículas sólidas 

úmidas, denominada reboco, sobre as rochas permeáveis expostas pela broca é de fundamental 

importância para o sucesso da perfuração e da completação do poço. Para formar o reboco, deve 

haver o influxo da fase líquida do fluido do poço para a formação. Este processo é conhecido 

como filtração. É essencial que o fluido tenha uma fração razoável de partículas com dimensões 

ligeiramente menores que as dimensões dos poros das rochas expostas. Quando existem 

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

líquida do fluido, o filtrado, invade a rocha. O filtrado e a espessura do reboco são dois 

parâmetros medidos rotineiramente para definir o comportamento do fluido quanto à filtração 

(Vital, 2005). 

A invasão de filtrado na formação pode causar um número de dificuldades em analisar o 

poço. Se a invasão do filtrado é grande, pode transportar todos os líquidos do poço para 

formação antes que este seja recuperado. O filtrado pode, também, reagir quimicamente com a 

argila dos poros da formação ou com espécies químicas dos fluidos das formações e mudar as 

características de permeabilidade do poço (Amoco, 2007). 

Os elevados valores de volume de filtrado, por sua vez, indicam invasão excessiva de 

filtrado nas formações geológicas. Como consequência pode ocorrer diversos problemas: 

desmoronamento de formações hidratáveis, avaliações equivocadas da formação que está sendo 

perfurada e redução do diâmetro do poço em virtude da formação de rebocos muito espessos. 
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Além disto, filtrados elevados contribuem fortemente para o processo de prisão diferencial 

(Farias, 2005). 

Ainda como problemas decorrentes da elevada taxa de filtração tem-se a perda de 

circulação, que pode ser definida como a perda total ou parcial do fluido de perfuração para as 

formações geológicas. A perda de circulação é um dos problemas mais antigos e frequentes nas 

operações de perfuração de poços e pode ocorrer a qualquer profundidade onde a pressão total 

exercida pelo fluido excede a pressão total contrária da formação, ocorrendo, assim, fuga da fase 

contínua do fluido, devido à formação de cavernas. A perda de circulação pode provocar 

desmoronamento nas formações sobrejacentes, deposição dos detritos de perfuração sobre a 

broca e interrupção prolongada da sondagem. Além disso, é fator decisivo na elevação dos 

custos de perfuração (Pereira, 2003 Apud Farias, 2005). 

 Estabilidade Térmica 

À medida que a profundidade de um poço vertical vai aumentando muitos fatores vão 

sendo alterados, um deles é a temperatura. Com o aumento da temperatura, a viscosidade do 

fluido vai diminuindo e, consequentemente, o volume do filtrado aumenta. Então há um grande 

necessidade de desenvolver fluidos de perfuração com uma boa estabilidade térmica, ou seja, 

quando submetidos à grandes intervalos de temperatura, o mesmo não venha a ser degradado. 

 Teor de sólidos 

O teor de sólidos, cujo valor deve ser mantido no mínimo possível, é uma propriedade 

que deve ser controlada com rigor, porque o seu aumento implica em aumento de várias outras 

propriedades, tais como densidade, viscosidade e forças géis, além de aumentar a probabilidade 

de ocorrência de problemas como desgaste dos equipamentos de circulação, fratura da formação, 

devido à elevação das pressões de bombeio ou hidrostática, prisão da coluna e redução da taxa de 

penetração (Thomas, 2001). 

O tratamento do fluido para reduzir o teor de sólidos pode ser preventivo ou corretivo. O 

tratamento preventivo consiste em inibir o fluido, física e quimicamente, evitando-se a dispersão 

de sólidos perfurados. No método corretivo, pode-se fazer uso de equipamentos extratores de 

sólidos, tais como tanques de decantação, peneiras, hidrociclones e centrifugadores, ou diluir o 

fluido (Thomas, 2001). 
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 pH 

A concentração hidrogeniônica, ou seja, o pH dos fluidos de perfuração é geralmente 

mantido no intervalo alcalino (7-10), para evitar problemas de corrosão dos equipamentos e 

dispersão das formações argilosas. (Thomas, 2001). 

 Resistividade Elétrica 

Nos poços de petróleo essa propriedade é fundamental, pois na perfilagem, operação em 

que os geólogos verificam a formação rochosa e até mesmo a presença de hidrocarbonetos, 

através de ondas eletromagnéticas, o fluido precisa obter características em que haja uma baixa 

resistência elétrica para que a operação citada não sofra influência nos parâmetros coletados. 

(Thomas, 2001) 

 Grau de inchamento das argilas 

As montmorilonitas, um tipo de argila hidratável, são constituídas por duas folhas 

tetraédricas de silicato e uma folha octaédrica de alumina hidratada, intercaladas, e possuem 

conexões cristalinas relativamente fracas, permitindo a entrada da água ou outras substâncias 

polares (Machado, 2002), e, consequentemente, o aumento da distância basal ou interplanar, 

fenômeno dito como a expansão ou inchamento das argilas. 

 Este efeito constitui um problema grande durante a perfuração dos poços, porque 

diversas formações de rocha contêm um índice elevado de argilas hidrofílicas, e os fluidos mais 

frequentemente usados são à base de água, principalmente devido as suas vantagens econômicas 

e ambientais (Amorim et al, 2006). 

Para impedir esse efeito, são utilizados inibidores nos fluidos, que impedem que as 

argilas sejam hidratadas e ocorra o aprisionamento das ferramentas. 

2.5   Reologia 

Trata-se de uma área da física relacionada com a mecânica dos corpos deformáveis. Portanto 

reologia é a ciência que estuda como a matéria se deforma ou escoa, quando está submetida a 

esforços originados por forças externas. O escoamento de um fluido, líquido ou gás, é 

caracterizado por leis que descrevem a variação contínua da taxa ou grau de deformação em 

função das forças ou tensões aplicadas (Machado, 2002). 
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Segundo Darley e Gray (1988) o estudo é focado primeiramente na relação entre a pressão 

exercida do fluxo e a taxa do fluxo, e depois disso na influência das características do fluido no 

fluxo. Existem dois fundamentos diferentes: 

 O regime laminar, que acontece a baixas velocidades. Onde o fluxo é organizado e a 

relação entre velocidade e pressão é função das propriedades de viscosidade do fluido.  

 O regime turbulento, que acontece em altas velocidades. Onde o fluxo é desordenado e 

é governado primeiramente por propriedades inerciais do fluido em movimento. As 

equações de fluxo são empíricas. 

Segundo Schramm (1998), o cálculo de viscosidade de líquidos primeiro requer a definição 

de parâmetros que estão envolvidos no fluxo. Isaac Newton foi o primeiro a expressar a lei 

básica da viscosimetria descrevendo o comportamento de fluxo de um líquido ideal. 

2.6   Mineralogia da argila e química coloidal dos fluidos de perfuração 

A mineralogia da argila é muito importante em uma perfuração, pois vários pontos cruciais 

dessa operação dependem desse conhecimento. Os cascalhos provenientes das formações 

perfuradas acabam sendo incorporados ao fluido, mudando totalmente as suas propriedades.  A 

estabilidade do poço depende diretamente de uma extensa lista de interações entre o fluido que 

esta sendo usado durante a perfuração e a formação perfurada. Caso seja usado um tipo de lama 

errada, essas interações podem comprometer a produtividade do poço (Darley & Gray, 1988). 

Além da mineralogia, outro aspecto importante que deve ser considerado em se tratando de 

fluidos de perfuração é a química coloidal dos fluidos, isso porque a argila forma suspensões 

coloidais na água, além do fato de vários tipos de colóides orgânicos serem usados na 

composição dos fluidos (Darley & Gray, 1988). 

2.6.1. Características dos sistemas coloidais 

Um sistema coloidal consiste em: sólidos dispersos no fluido (fragmentos de argila), 

gotículas dispersas (emulsões) ou sólidos dispersos em gases (fumaça). Uma característica dos 

sistemas coloidais aquosos é que as suas partículas são tão pequenas que são mantidas em 

suspensão indefinitivamente pelo movimento aleatório das moléculas de água, fenômeno 

conhecido como movimento Browniano (Darley & Gray, 1988). 

Outra característica desses sistemas é o fato de que as suas partículas serem tão pequenas que 

propriedades como viscosidade e velocidade de sedimentação são controladas pelos fenômenos 
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de superfície. Esse fenômeno ocorre pelo fato das moléculas na camada de superfície não 

estarem em um equilíbrio eletrostático, por esse motivo, a superfície tem uma carga eletrostática, 

com sinal e tamanho que dependem da coordenação dos átomos nos dois lados da interface 

(Darley & Gray, 1988).  

Quanto maior o grau de subdivisão de sólidos, maior será a área da superfície por unidade de 

peso e assim, maior será a influência dos fenômenos de superfície. A atividade coloidal depende 

da superfície específica, que varia com a forma da partícula, e do potencial da superfície, assim 

como da estrutura atômica. A figura 2.2 mostra um gráfico relacionando a superfície específica 

versus o tamanho dos cubos, considerando a subdivisão dos sólidos em vários cubos menores. 

 

Figura 2.2 Superfície específica dos cubos, supondo uma gravidade específica de 2.7 

(Darley & Gray, 1988). 
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Os colóides podem ser divididos em minerais de argila ou colóides orgânicos. Eles 

constituem pequena parte da totalidade de sólidos presentes em um fluido, mas exercem grande 

influência nas propriedades da lama. 

2.6.2. Mineralogia da argila 

A argila consiste em uma mistura heterogênea de minerais finamente divididos, como 

quartzo, feldspato, calcita, pirita e etc., porém a maioria dos componentes coloidalmente ativos é 

de um ou mais tipo de argilominerais. 

A maioria das argilas têm uma estrutura do tipo mica. Seus flocos são compostos de finas 

lamelas cristalinas, normalmente empilhadas face a face. Uma única lamela é chamada de 

camada unitária e consiste em uma folha octaédrica composta de átomos de alumínio ou 

magnésio em coordenação octaédrica com átomos de oxigênio, como mostrado na figura 2.3, e 

uma ou duas folhas de tetraedros de sílica, sendo cada átomo de silício sendo coordenado com 

quatro átomos de oxigênio, como mostrado na figura 2.4. 

 

Figura 2.3 Folha octaédrica da brucita (Darley & Gray,1988) 
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Figura 2.4 Ligação entre uma folha octaédrica e duas folhas tetraédricas por meio 

de átomos de oxigênio compartilhados (Darley & Gray,1988) 

O grau de substituição, átomos envolvidos e os tipos de cátions trocáveis são de grande 

importância em se tratando de tecnologia de fluidos de perfuração pelo fato de influenciarem 

várias propriedades como inchamento, dispersão, as características reológicas e de filtração 

(Darley & Gray, 1988). 

Entre os tipos de argila podemos citar: 

 Esmectita 

Pelo fato de terem ligações fracas entre as camadas e da presença de um alto potencial 

repulsivo na superfície de cada camada, a água pode entrar entre as camadas, aumentando assim 

o espaçamento entre elas. Desta forma, as emectitas têm grade expandida, o que aumenta a 

atividade coloidal pois aumenta a superfície específica. A figura 2.4 lista os principais membros 

do grupo das esmectitas. 
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Figura 2.5 Principais membros das esmectitas (Brindley & Roy, 1957) 

A Montmorilonita é de longe o membro mais conhecido desse grupo, e tem sido muito 

estudado devido à sua importância econômica. É o principal constituinte da bentonita de 

Wyoming e de muitas outras argilas adicionados aos fluidos de perfuração. É o componente 

ativo nas formações argilosas mais jovens que causam problemas de inchamento e 

desmoronamento quando perfuradas (Darley & Gray, 1988). 

 Ilita 

São argilas de três camadas com uma estrutura semelhante à da montmorilonita. A 

principal diferença entre ela é o fato da ilita não possuir grade expandida e  por ter uma ligação 

forte entre as suas camadas, a água não penetra. Essa forte ligação ocorre devido à alta carga das 

camadas perfuradas (Darley & Gray, 1988). 

 Caulinita 

É uma argila de duas camadas e possui forte ligação de hidrogênio entre elas, o que 

previne a expansão da grade. 

 Clorita 

È um grupo de minerais de argila cuja estrutura característica consiste de uma camada de 

brucita alternada com uma tripla camada de pyrophyllite. Elas aparecem tanto em tamanhos 

macroscópicos e microscópicos. Geralmente elas se misturam com outros minerais, o que 

dificulta determinar a sua forma e tamanho. 
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 Argila de camadas mistas 

Camadas de diferentes minerais de argila são encontradas presas na mesma grade. As 

combinações que geralmente são encontradas são as de ilita com montmorionita, e clorita com 

vermiculita. Normalmente, esse tipo de argila se dispersa mais facilmente na água em pequenas 

unidades que em redes de minerais individuais, particularmente quando um dos componentes é 

do tipo expansivo.  

 Atapulgita 

São constituídas de grupos de “ripas” que se separam individualmente quando misturadas 

com água. Sua estrutura tem com poucas substituições atômicas, assim a carga da superfície nas 

partículas é baixa. Por sua superfície específica ser pequena, as propriedades reológicas depende 

da interferência mecânica entre as grandes ripas, fazendo com que essa argila seja um excelente 

agente de suspensão em água salgada. 

 Sepiolita 

É recomendada para poços profundos pelo fato de suas propriedades reológicas não 

serem afetadas pela alta temperatura. 

2.6.3 Mecanismo de dilatação da argila 

A esmectita é a classe de argila que mais absorve devido à sua grade expandida. Por esse 

motivo, a maioria dos estudos relacionadas ao inchaço das argilas é feito com a esmectita, mais 

particularmente com a montmorilonita (Darley & Gray, 1988). 

Segundo Darley & Gray (1988), dois tipos de inchaço de argila são conhecidos. O 

primeiro deles é o inchaço cristalino, também conhecido como hidratação de superfície, que 

resulta da absorção das camadas moleculares de água nas superfícies dos cristais basais, tanto na 

superfície externa e, nos casos de argilas com grades expandidas, nas superfícies intercaladas.  

O segundo tipo é o chamado inchaço osmótico, que ocorre devido a concentração de 

cátions entre as camadas ser maior que na solução de bulk. Consequentemente, a água é sugada 

entre as camadas, aumentando assim o c-spacing (distância entre o plano de uma camada com o 

plano correspondente da camada seguinte ) e permitindo o desenvolvimento de camadas difusas 

duplas.  
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Essas camadas se originam pelo fato das partículas coloidais terem a sua superfície 

carregada. Essa carga atrai íons de carga oposta, que são chamados de contra-íons, que são 

rigidamente fixos à superfície das partículas, formando a denominada camada de Stern. O 

potencial da camada de Stern também atrai íons de carga contrária, porém alguns desses contra-

íons são fracamente ligados às partículas coloidais devido ao efeito repulsivo dos íons de mesma 

carga que já foram absorvidos. Desse modo, a concentração de contra-íons que circundam as 

partículas coloidais se reduz em função da distância, originando a camada difusa, mostrada na 

figura 2.6   (Darley & Gray, 1988) 

 

Figura 2.6 Arranjo espacial dos íons que constituem a dupla camada difusa (Oliveira, 

2000) 



 

39 
  

 

Figura 2.7 Gráfico da queda do potencial elétrico da superfície da partícula em função da 

distância das camadas de Stern e difusa (Oliveira, 2000). 

O inchaço osmótico causa um acréscimo no volume de bulk muito maior que o inchaço 

cristalino. Porém, com as forças repulsivas entre as camadas ocorre o contrário, são maiores no 

cristalino e menores no osmótico (Darley & Gray, 1988). 

2.6.4 Associação de partícula 

Partículas coloidais permanecem suspensas por causa do seu tamanho extremamente 

pequeno, só ao se conglomerarem em unidades maiores que elas tem uma taxa de sedimentação. 

Quando suspensas em água, elas acabam não se juntam  pelo fato da interferência da dupla 

camada difusa. Segundo Darley & Gray (1988), ao adicionar um eletrólito, essa camada é 

comprimida e assim as partículas se aproximam o bastante para conglomerar e associar, esse 

processo é chamado de floculação. Existem quatro tipos de associação de partícula: floculação, 

defloculação, agregação e dispersão. 

Na floculação, os colóides saem de suspensão na forma de agregado, formando partículas 

maiores (flocos). Ela depende da espécie do mineral de argila, da troca de cátions (maior a 
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valência dos cátions, menor a floculação) e do tipo de sal adicionado. Com o aumento da 

concentração de argila na suspensão, a floculação acaba causando a formação de uma estrutura 

de gel contínua ao invés de floco. O tempo para que essa estrutura atinja força máxima depende 

do valor de floculação para o sistema e a concentração de argila e sal. Pode ser prevenida ou 

revertida com a adição de sais de sódio (Darley & Gray, 1988). 

Diferente da floculação, a agregação refere-se ao colapso da dupla camada difusa e da 

formação de agregados de plaquetas paralelas. É o inverso do aumento repentino do c-spacing. 

Na agregação ocorre o decréscimo da força gel, pois diminui o número de unidades disponíveis 

para a construção da estrutura de gel e da área de superfície para a interação de partículas. O 

contrário ocorre na floculação. 

Dispersão é o termo usado para descrever a subdivisão das partículas agregadas na 

suspensão. Muitas argilas encontradas na perfuração são predominantemente de cálcio e 

magnésio, e por isso são agregadas. Quando tratadas com diluente, ocorrem ambas defloculação 

e dispersão simultaneamente. A dispersão é indesejável pois aumenta a viscosidade plástica da 

lama. Ela pode ser evitada com a adição de sais polivalentes ou hidróxidos,  com diluentes. 

Garrison & Brink (1940) propuseram a extensão do termo de subdivisão das associações 

das partículas de argila, que devem ser distinguidas entre dispersão-agregação e defloculação-

floculação. A diferença entre esses dois processos é mostrada na figura 2.8. 
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Figura 2.8 Mecanismos de associação de partículas (adaptado de Darley & Gray, 1988). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
    

3. ESTADO DA ARTE 

A indústria do Petróleo é conhecida em geral por afetar negativamente o meio ambiente 

através do uso de práticas e materiais que são prejudiciais à natureza. Esse problema tem 

conduzido essa indústria no desenvolvimento de novas tecnologias que não sejam tão 

prejudiciais ao meio ambiente. 

Porém, cada vez mais tem surgido novas demandas e desafios que necessitam do uso de 

materiais que tem como objetivo melhorar a qualidade e o desempenho dos fluidos usados nas 

perfurações, mas que por outro lado também contaminam o ambiente que cerca o local da 

perfuração. Para entender melhor a relevância desse assunto, deve-se primeiro olhar a trajetória e 

a evolução da tecnologia dos fluidos de perfuração para reavaliar o seu progresso, enquanto esta 

tenta direcionar no sentido de se tornar uma indústria que seja amigável ao meio ambiente. 

 

Figura 3.1 Evolução do processo de perfuração de poços de petróleo. (1) Ferramenta de 

perfuração usada inicialmente na china (Darley & Gray, 1988). (2) Plataforma marítima utilizada 

nos dias atuais. 

Fluido de perfuração é um tema bastante antigo dentro do setor petrolífero. Segundo Darley 

& Gray (1988), se o fluido de perfuração for definido como um material para auxiliar as 

ferramentas na criação de um poço, o seu uso antecede a indústria do petróleo. A água, principal 

constituinte da grande parte dos fluidos de perfuração, foi o primeiro fluido de perfuração.
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No Egito Antigo, poços em pedreiras com mais de 6 m de profundidade eram perfurados 

com o auxílio de brocas giratórias operadas manualmente e a água era usada para remover os 

detritos em cada poço perfurado  (Brantly, 1971). 

Em 1844, na Inglaterra, Robert Beart propôs a circulação da água como um mecanismo de 

transporte para os materiais cortados ou movidos pelas ferramentas usadas na perfuração. Ao 

mesmo tempo, na França, Fauvelle bombeou água em um poço para remover os detritos da 

perfuração e trazê-los até a superfície (Darley & Gray, 1988). 

Várias patentes americanas, entre os anos de 1860 e 1880, mencionam a circulação dos 

fluidos de perfuração para remoção dos detritos (Darley & Gray, 1988). 

A aplicação de um patente americana, feito em 1887 por Chapman (1890) propôs “um 

fluxo de água e certa quantidade de material argiloso removeriam os detritos em volta do casing 

e uma parede impermeável seria formada ao longo do poço perfurado”. Aqui estava estabelecida 

mais uma função dos fluidos de perfuração: criar o reboco na parede do poço e diminuir a 

tendência de desmoronamentos. (Darley & Gray, 1988). 

Na década de 1890, muitos poços foram perfurados pelo método de perfuração rotativa no 

Texas e na Louisiana, onde era comum a utilização de fluidos contendo argilas. Durante este 

período, tornou-se comum o uso da lama com o objetivo de estabilizar as paredes do poço em 

formações mais fracas  (Darley & Gray, 1988). 

Com a descoberta de petróleo em Spindletop em 1901, a perfuração rotativa se espalhou 

rapidamente pela Costa do Golfo e na Califórnia nos EUA, contudo, os poços perfurados eram 

muito instáveis, em virtude da fraca estabilização das formações. As argilas responsáveis pela 

formação do revestimento do poço eram provenientes das formações perfuradas na Costa do 

Golfo. Já na Califórnia, as argilas provenientes dos depósitos na superfície eram geralmente 

misturadas com água para revestir e consequentemente estabilizar o poço. Nesse período, pouca 

atenção foi dada às propriedades da lama. (Darley & Gray, 1988). 

Em uma pesquisa mais definitiva Lewis & McMurray, em 1916, definiram fluidos 

carregados de lama como uma mistura de água com qualquer material argiloso que permanece 

em suspensão na água por tempo considerável, e livre de impurezas como areia, cal, detritos de 

perfuração ou materiais similares. Através dessa pesquisa que as propriedades dos fluidos foram 

relacionadas com o seu desempenho, enfatizando a importância econômica do controle dos 

fluidos de perfuração. 



 

44 
 

Apenas em 1922, o peso dos fluidos começou a ter uma relevância maior que a sua 

consistência. Stroud (1922) apontou que o sucesso ou fracasso das perfurações nos campos de 

gás em Monroe, Louisiana, dependia do controle da pressão do gás através do uso de lama 

pesada. A partir dessa época que foram realizados testes com cimento e óxido de ferro (Fe2O3) 

como materiais para aumentar a densidade do fluido. O uso de barita para fabricar lama pesada 

também é citado na literatura. (Darley & Gray, 1988).  

Em 1928, na Califórnia, os problemas relativos à estabilização dos poços foram 

solucionados com o uso de argilas bentoníticas. Anos mais tarde foi mostrado que  argila foi o 

material mais prático para melhorar a viscosidade e diminuir a perda de fluido pela formação do 

reboco. Contudo, na presença de sais a bentonita tornava-se progressivamente menos eficiente e, 

em água saturada com sais, não apresentava inchamento e contribuía pouco na redução da perda 

de fluido. Desta forma, quando se desejava um fluido de água salgada de alta viscosidade, 

misturava-se inicialmente a bentonita à água doce, garantindo assim o seu inchamento e a lama 

obtida era adicionada à água salgada. Após algum tempo, o fluido tornava-se pouco viscoso e era 

necessário tratamento adicional (Darley & Gray, 1988). 

Em 1937, Cross & Cross, encontraram no sudoeste da Geórgia e no noroeste da Flórida um 

material constituído principalmente pelo argilomineral atapulgita (paligorsquita), que conferia 

viscosidade à lama de água salgada. Embora, esta argila apresentasse melhor capacidade de 

transporte dos detritos de perfuração que as argilas bentoníticas, os poços eram muitas vezes 

comprometidos pelo reboco formado nas paredes do poço que não apresentava propriedades 

desejadas, causando o seu desmoronamento (Darley & Gray, 1988). 

Outro problema que persistia era o de assentamento de minerais pesados, o que reforçou a 

necessidade da adição de um agente de suspensão que prevenisse o assentamento desses 

minerais. O primeiro agente de suspensão, que era uma mistura de extrato de casca de castanha e 

aluminato de sódio, foi introduzido por T. B. Wayne em 1938 e tinha a propriedade de “afinar” o 

fluido sem diminuir a sua densidade (Hossain, 2012). 

Os constantes problemas com o controle do filtrado começaram a ser solucionados em 

1939, quando foram introduzidos os fluidos gomas e amidos naturais. Estes aditivos produziam 

um reboco de espessura muita fina e de baixa permeabilidade, solucionando o problema  (Darley 

& Gray, 1988). 

Entre os anos de 1943 e 1957, as lamas de alto pH contendo soda cáustica (NaOH) e tanino 

(concentrado extraído do tronco de árvores encontradas no nordeste da Argentina e no oeste do 
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Paraguai) foram as mais utilizadas na Costa do Golfo, USA. Esses fluidos, com algumas 

modificações, são usados até hoje (Darley & Gray, 1988).  

As lamas de cal têm sua origem desconhecida, embora Rogers tenha atribuído seu provável 

início em 1943, no leste do Texas. A partir daí, estas lamas foram largamente utilizadas. No 

mesmo período, o tanitno, defloculante utilizado até então, era substituído pelo lignosulfonato de 

cálcio, e o amido, agente redutor de filtrado, era substituído pelo carboximetilcelulose sódico 

(CMC) (Darley & Gray, 1988). 

A substituição da bentonita por polímeros tem sido vista como uma prática favorável para 

perfurações mais rápidas. Uma vantagem adicional do uso de polímeros é a formação de um 

filme de proteção na superfície dos detritos. Ensaios de laboratório mostraram que as 

características de cisalhamento de certos polímeros aumentam as taxas de perfuração e ao 

mesmo tempo fornecem adequada qualidade no corte e transporte dos detritos (Eckel, 1967).  

A introdução do polímero XC ou goma xantana foi a maior contribuição para o progresso 

dos fluidos com baixo teor de sólidos. O polímero XC é produzido pela ação do microrganismo 

"Xanthomonas campestres" no açúcar contido em um meio apropriado. É um eficiente agente de 

suspensão tanto em água doce como em água salgada. Esta tolerância por sal fez do polímero XC 

um dos componentes de grande aplicação em fluidos de perfuração para ambientes ricos em 

eletrólitos (Darley & Gray, 1988). 

Devido às várias limitações dos fluidos à base água, foram desenvolvidos os fluidos à base 

óleo com o objetivo de superar esses problemas. Não se tem a exata data da primeira utilização 

desse tipo de fluido, mas acredita-se que a primeira patente foi em 1919 de J.C. Swan. Foi 

observado por ele o início do uso do óleo para a perfuração das zonas produtivas em poços de 

baixas profundidades e baixas pressões (Hossain, 2012).  

Em 1935 foi introduzido, pela Humble Oil & Refining Company (hoje Exxon), o uso de 

lama à base óleo feita com gasóleo e argila para perfurar zona alguns intervalos de formações de 

folhelhos densos no campo de Creek, Texas. Nos anos seguintes forma realizados estudos com o 

intuito de melhorar a formulação dos fluidos à base óleo. Os fluidos à base óleo ficaram 

disponíveis comercialmente em 1942, quando foi fundada,  por George L.. Miller, a OBDFs 

Company em Los Angeles, Califórnia (Houssain, 2012). 

Por volta de 1950, experiências favoráveis de campo com as emulsões de óleo levaram o 

API a investigar este tipo de lama, chegando a conclusão que tanto a emulsão de óleo cru quanto 

a de óleo refinado melhoravam o desempenho dos fluidos à base de água através do aumento na 
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taxa de perfuração e da vida útil da broca, bem como, pela redução dos problemas do poço 

(Darley & Gray, 1988). 

Oakley et al. (1991) desenvolveu um fluido à base óleo com polímeros solúveis em óleo 

(amidoaminas e imidazolinas) que reduziam a quantidade de óleo presente detritos originados da 

perfuração. Em 2003, Herzhaft estudou a influência da temperatura de das microestruturas das 

emulsões de das argilas em fluidos de baixa taxa de cisalhamento. Foi concluído que as 

interações entre as gotículas de emulsão e a argila eram responsáveis pela baixa taxa de 

cisalhamento. (Houssain et al. 2012) 

Em agosto de 1960 em Los Angeles, foi perfurado o primeiro poço utilizando uma lama de 

óleo na forma de uma emulsão. Este fluido de perfuração foi preparado com 40,0 % em volume 

de água emulsificada em óleo refinado (emulsão inversa) (Darley & Gray, 1988). 

O desenvolvimento de composições de argilas capazes de formar géis em óleo de maneira 

similar aos formados por bentonita em água foi a maior contribuição para a tecnologia dos 

fluidos à base de óleo. Hauser (1950) descobriu que argilas hidrofílicas poderiam ser convertidas 

a uma condição organofílica pela reação com sais orgânicos de amônio (Darley & Gray, 1988). 

Jordan et al. (1950), estudaram a reação de bentonitas com sais alifáticos de amina e encontraram 

que o produto da reação de aminas com doze ou mais átomos de carbono na cadeia incha e forma 

géis em nitrobenzeno e outros líquidos orgânicos.   

Segundo Darley & Gray (1988), em menos de 50 anos a tecnologia dos fluidos de 

perfuração à base de óleo teve um enorme avanço; no início era utilizado óleo cru para melhorar 

a produtividade e, após meio século, têm-se composições multifuncionais. Sua aplicação ocorre 

sob condições de elevadas temperaturas e pressões, formações sensíveis à água, gases corrosivos 

e sais solúveis em água. Contudo, em oposição a todos estes aspectos favoráveis, os fluidos à 

base de óleo possuem alto custo inicial e precauções devem ser tomadas para evitar poluição.   

Encontra-se também na literatura relatos sobre a utilização dos fluidos à base gás. O 

primeiro relato do uso desse tipo de fluido foi em 1932, no campo de Big Lake, no Texas, com o 

objetivo de sugar a água da formação para fora da zona de produção. Em 1951, a injeção de gás 

começou a ser usada pela companhia El Paso Natural Gas Co. Para combater o problema de 

perda de circulação. Foi observado também que a taxa de penetração aumentou 

consideravelmente, assim como a produção, além de ter facilitado o processo de limpeza do poço 

(Houssain et al. 2012). 
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Segundo Caenn & Chillingar (1996), os mais novos fluidos de perfuração que vêm sendo 

desenvolvidos são os fluidos sintéticos. Seu uso é relativamente novo e são aplicados em 

situações mais severas de perfuração, nas quais são utilizados os fluidos à base de óleo. 

As primeiras bases orgânicas sintéticos introduzidos na indústria dos fluidos de perfuração 

foram os ésters, éters e as polialfaolefinas (PAO’s), que depois acabaram sendo classificados 

como bases orgânicas da primeira geração. Posteriormente, novos materiais começaram a ser 

usados na formulação desse tipo de fluido. Podem ser citadas as alfas oleofinas lineares (LAO’s), 

oleofinas isomerizadas (IO’s) e as parafinas lineares (LP’s), bases orgânicas que fizeram parte de 

uma segunda geração de fluidos sintéticos (Friedhem, 1997). 

O éster foi primeiramente usado na Noruega, em 1990, seguido pelo éter, também na 

Noruega e no mesmo ano, e pelo PAO em 1992 tanto na Noruega como no Golfo do México. O 

uso dos fluidos sintéticos proporcionou melhorias no desempenho da perfuração incluindo 

aumento na taxa de perfuração, redução nas manobras de recuperação da coluna de perfuração e 

também de situações indesejadas, como o aprisionamento de tubos. Apesar desse tipo de fluido 

ser mais caro, as melhorias no desempenho da perfuração acabaram diminuindo o tempo da 

mesma, e consequentemente o seu custo (Friedhem, 1997). 

Outro fato relevante no uso dos fluidos sintéticos é a diminuição do seu volume descartado. 

Relatos mostraram que o seu uso no Golfo do México proporcionou baixos volumes de diluição 

e também não houve descarte da lama, o que é comum com o uso dos fluidos à base água. Ainda, 

apesar dos fluidos à base óleo terem os mesmo benefícios dos fluidos sintéticos, com um bom 

controle de sólidos e de tratamento, esses fluidos podem reduzir o volume de fluido desperdiçado 

(Friedhem, 1997). 

Além de comparados com os fluidos à base óleo e à base água, os fluidos sintéticos diferem 

também entre si se compararmos os fluidos da primeira geração com os da segunda. Os pontos 

mais relevantes quando é feita essa comparação são a aceitação ambiental, o desempenho da 

perfuração e o custo do fluido. 

Para que o uso dos fluidos sintéticos seja aceito em se tratando de questões ambientais, 

devem ser feitos testes de toxicidade, biodegradação e potencial de bioacumulação. Estudos 

mostraram que os materiais sintéticos da segunda geração, como os LAO’s e os IO’s, tem um 

maior nível de toxicidade. Esses mesmos materiais degradam em um período entre o dos óleos 

minerais (que demoram muito tempo para se degradarem, afetando o meio ambiente) e dos ésters 

e acetais (degradam muito rápido, que acabam levando à condições anóxicas severas, podendo 
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ter um impacto letal imediato ao meio ambiente), mostrando um impacto ambiental mínimo. Na 

época, estudos também mostraram que esses materiais não se acumulavam à organismos 

aquáticos (Friedhem, 1997). 

Os testes também mostraram que os fluidos sintéticos da segunda geração apresentavam 

viscosidades mais baixas comparadas às viscosidades dos fluidos da primeira geração. Essa 

característica permite que os fluidos tenham uma formulação mais econômica, tenham baixas 

pressões de circulação, sejam usados para perfurações de altas pressões e temperaturas e também 

usado em operações de águas profundas. Além disso, os fluidos da segunda geração 

apresentaram uma melhor habilidade de serem biodegradáveis, porém eles apresentam maior 

toxicidade (Friedhem, 1997). 

Apesar de todas as vantagens dos fluidos não aquosos (NAF’s), esse tipo de fluido ainda 

apresenta problemas como limitações ambientais em relação ao seu uso e ao seu descarte, entre 

outros. Essas desvantagens reforçam a necessidade do desenvolvimento de fluidos à base água 

que tenham o mesmo desempenho dos NAFs, mas que não sejam prejudiciais ao meio ambiente. 

Esses fluidos à base água que simulam o mesmo desempenho dos fluidos não aquosos são 

conhecidos como fluidos de alta performance à base água (HPWBM) (Houssain 2012 apud 

Morton, 2005). 

Quando se fala em desenvolvimento de fluidos à base água que simulem o desempenho dos 

OBM’s, duas características de extrema relevância devem ser consideradas: a estabilidade das 

formações e as propriedades de lubrificação. Quando folhelhos sensíveis à água são expostos a 

esses tipos de fluidos, eles tendem a absorver a água do fluido e, dependendo da sua composição 

argilosa, pode levar a um inchamento ou dispersão da mesma (Patel et al. 2007). Para solucionar 

esse tipo de problema, podem ser usados vários tipos de aditivos, os chamados inibidores.  

Porém, a solução para esse problema não é tão simples. Cada formação é única e tem uma 

singular combinação de propriedades, como a composição mineral, estrutura, distribuição de 

grãos, e outras propriedades geológicas. Isso torna difícil a criação de uma solução geral para o 

controle da estabilidade das formações, já que cada formação tem diferentes reações para o 

mesmo tipo de fluido e de aditivos. Assim, a seleção de aditivos se torna um processo de 

customização, no qual os tipos e combinações que serão usados são escolhidos cuidadosamente 

através de testes em laboratórios (Gomez & Patel, 2013). 

Segundo Gomez & Patel (2013), os inibidores geralmente usados na formulação dos 

WBM’s são classificados como: 
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 Inorgânicos: os mais comuns são o cloreto de sódio, cloreto de potássio e cloreto de 

cálcio. Esses tipos de aditivos só são efetivos enquanto o fluido de perfuração que 

contem esses sais estiver em contato com a formação, e, assim que o fluido for 

deslocado por água fresca, a formação irá hidratar e consequentemente inchar. Dentre 

os seus mecanismos de ação, o principal é a troca de cátions, que reduz a quantidade 

de água que pode ser absorvida, porém esse mecanismo se mostra ineficiente na 

presença de formações que contenham pouco ou nenhum cátion trocáveis. São 

geralmente econômicos e tem vasta disponibilidade.  

 Orgânicos: dependendo da sua estrutura e composição química eles podem ser 

classificados como monoméricos, oligoméricos e poliméricos. Eles interagem 

quimicamente com a formação através de simples ou múltiplas trocas  de cátions, 

adentrando na matriz da formação ou reagindo somente na superfície da mesma. 

Geralmente são instáveis em condições de alto pH e alta temperatura. 

Como já mencionado, a escolha dos aditivos usado na formulação de um fluido deve ser 

feita considerando as particularidades de cada formação. Através de estudos e testes em 

laboratórios, Gomez & Patel (2013) avaliaram a aplicação de certos aditivos em formações 

específicas, mostrados a seguir. 

Primeiramente foi usada uma amostra de uma formação laminada composta por camadas 

ricas em esmectita. Através do teste inchaço linear, foi observado que o cloreto de sódio (NaCl) 

teve um melhor desempenho de inibição se comparado com o cloreto de potássio (KCl). O 

resultado é mostrado na figura 3.2. 
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Figura 3.2 Teste de inchaço com amostra rica em esmectita (Gomez & Patel, 2013) 

 

Outro teste realizado foi com amostras de formações ricas em ilitas. Foi observado que 

esses tipos de formações tendem a sofrerem fraturas quando expostas aos fluidos. A interação 

dessas formações com os fluidos depende diretamente dos minerais presentes nas rochas e a 

forma como eles estão distribuídos. Outro fator importante na avaliação dessas formações é a 

quantidade de ilita presente, quanto maior a concentração desse mineral, maior é a tendência de 

ocorrerem fraturas, o que pode acarretar em problemas de instabilidade do poço (Gomez & Patel, 

2013). A figura 3.3 mostra variações de fraturas em diferentes quantidades de ilita presentes na 

rocha. A figura 3.4 mostra o resultado da exposição de rochas contendo uma concentração de 

48% de ilita a diferentes tipos de fluidos. 

Figura 3.3 Desenvolvimento das fraturas de acordo com a quantidade de ilita presente na rocha. 

Altas concentrações (48%) ate baixas concentrações (6%), da esquerda para direita (Gomez & 

Patel, 2013). 
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Figura 3.4 Exposição de rochas ricas em ilita a diferentes tipos de fluidos. 1) Não-

inibidores 2) Polímeros/Aminas 3) Silicato de Potássio (Gomez & Patel, 2013). 

Além da boa inibição e boa estabilidade do poço, outras características e propriedades são 

desejáveis ao se tentar formular um fluido de perfuração de alta performance que simule o 

desempenho dos fluidos à não aquosos. No próximo capítulo serão apresentados vários estudos 

de caso nos quais foram formulados diferentes fluidos desse tipo, cada um com as propriedades 

desejáveis para superar os problemas encontrados em seus respectivos cenários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

4. ESTUDOS DE CASO 

O presente capítulo tem por finalidade citar alguns casos onde os fluidos de perfuração de 

alta performance foram usados, além de apresentar como foram desenvolvidos esses fluidos, 

quais aditivos foram escolhidos nas suas formulações, os testes realizados em laboratório, as 

propriedades desejadas para cada caso e os resultados obtidos. 

4.1 Bacia de Campos, Brasil. 

O primeiro caso que será apresentado é da Bacia de Campos, situada na costa norte do 

estado do Rio de Janeiro, estendendo-se até o sul do Espírito Santo. Serão apresentados quatro 

cenários onde um novo sistema de fluido de perfuração foi utilizado.   

Tradicionalmente, na Bacia de Campos, eram usados fluidos não aquosos em perfurações 

de poços onde as operações eram mais difíceis e arriscadas, como no caso de poços de águas 

profundas e ultra profundas (UDW). O problema de perfurações em águas profundas se da pelo 

fato das formações não estarem consolidadas, serem propensas a sofrer fraturas, podendo 

acarretar sérios problemas de instabilidades durante a perfuração de um poço. Geralmente são 

utilizados fluidos não aquosos nesses tipos de formações. Porém, devido às restrições ambientais 

ao uso desses fluidos pelas autoridades governamentais, foi necessário o desenvolvimento de 

fluidos à base água como uma alternativa para solucionar os problemas encontrados nessas 

perfurações (Ramirez et al. 2007).  

Para desenvolver um sistema de fluido de perfuração, é necessário definir quais 

propriedades o fluido deverá ter para que os resultados desejados na perfuração sejam obtidos. 

No caso em questão, foi proposto um sistema que fosse “totalmente” inibidor, que provesse 

estabilidade às formações, além de melhorar o ROP, o controle do acumulo de sedimento 

argiloso, a redução do torque e do drag na coluna. Porém, foi observado que para obter os 

resultados desejados, a formulação desse novo sistema deveria enfocar na melhoria de duas 

propriedades: a inibição da argila e a estabilidade dos cascalhos. Em relação ao problema da 

inibição, experiências passadas mostraram que essa poderia ser alcançada com a formulação de 

um composto à base de amina associado ao cloreto de potássio (em substituição ao cloreto de 

sódio) (Ramizerz et al. 2007). 

Além da formulação do sistema de fluido, era necessária a aplicação de métodos que 

melhorassem a estabilidade das formações nas paredes do poço. Esses métodos podem melhorar 

as propriedades estruturais das rochas que serão perfuradas, o que torna possível um melhor 
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controle da instabilidade do poço. Segundo Ramirez et al, 2007 (apud Amanullah & Harper, 

2006), os métodos utilizados na Bacia de Campos foram :  

 Formação de uma barreira impermeável (reboco): O fluido projetado era 

composto por partículas coloidais deformáveis, que criam uma camada selante na 

interface de formações de baixas permeabilidades, ajudando na prevenção da 

invasão de fluidos. Essa “barreira” melhora a “força” e resistência da formação, 

permitindo que essas formações sejam perfuradas com o peso de lama apropriado, 

também reduzindo a perda de lama. 

 Desidratação da formação próxima ao poço: a desidratação química da formação 

se deve pela presença de sais e/ou polímeros na formulação do fluido. Através de 

interações entre os fluidos da formação e o fluido de perfuração, que causam a 

desidratação, e pela troca de cátions, a formação se “contrai”, diminuindo as tensões 

compressivas e melhorando sua estabilidade. No caso estudado, foi utilizado na 

formulação do fluido 4,5% de cloreto de potássio combinado com amina, ao invés 

dos 20% de NaCl usados em perfurações anteriores.  

 Precipitação e cimentação in-situ: é utilizado um polímero para selar, via 

precipitação, os poros e as microfraturas das formações. Geralmente é usado um 

complexo de alumínio como agente selante. Ele é solúvel na lama, porém, quando 

chega à matriz do folhelho, ele precipita devido à redução do pH, à reação com 

cátions multivalentes presentes nos fluidos da formação, ou ate uma combinação de 

ambos. Foram constatadas grandes quantidades de Ilita nas formações da Bacia de 

Campos, uma argila que se dispersa facilmente, fato que levou à não utilização do 

complexo de alumínio, devido à preocupações dos efeitos adversos da redução do 

pH sobre a dispersão desse tipo de argila.  

Após definir os atributos do sistema a ser desenvolvido, testes em laboratório foram 

realizados para melhor entender e avaliar as propriedades e o desempenho do fluido. Foram 

utilizados bentonita e cálcio para simular a contaminações nos fluidos. Os resultados 

apresentados na tabela 4.1 revelam que a presença de contaminantes não afetaram 

significativamente as propriedades do fluido.  
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Tabela 4.1 Composição e Propriedades dos Fluidos 

Fonte: Ramirez et al. 2007 

Como foi dito anteriormente, são citadas quatro ocasiões onde esse novo sistema de fluido de 

alta performance foi aplicado. A tabela 4.2 mostra a composição final do fluido utilizado nos 

casos que serão apresentados a seguir. 
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Tabela 4.2 Composição do HPWBM, Bacia de Campos 

 

Fonte: Ramirez et al. 2007 

O primeiro caso a ser citado é o da aplicação do novo sistema de fluido no campo de 

Marlim Leste. As formações perfuradas incluíam folhelhos, argilas e arenitos. Os maiores 

problemas nesse caso eram o de perda de circulação e perda de lama, que foram solucionados 

com a adição de um polímero de vedação deformável em conjunto com carbonato de cálcio. 

Resultados também mostraram boa estabilidade do poço, não ocorreram problemas de 

enceramento da broca, as propriedades do fluido não foram afetadas durante a perfuração de 

anidrido e o poço foi perfurado com cinco dias de antecedência ao que se era esperado. A tabela 

4.3 mostra as propriedades do fluido utilizado nesse cenário.  

Tabela 4.3 Propriedades do fluido, Campo Marlim Leste. 

 

Fonte: Ramirez et al. 2007 

O segundo caso é o do campo de Espadarte. O objetivo do HPWBM nesse cenário era de 

manter a estabilidade do poço, a integridade dos cascalhos e permitir que o operador realizasse 

operações de log. A seções perfuradas eram formadas principalmente de folhelhos e anidridos. 
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Segundo Ramirez et al (2007), o maior desafio nesse caso era estabilizar o poço e minimizar o 

risco de perda de circulação devido ao baixo gradiente de fratura da sapata de revestimento.  

Os resultados do projeto mostraram que não houve problemas de estabilidade ou de 

limpeza do poço durante a perfuração. A taxa de penetração esteve em um intervalo de 11-14 

m/h. Também foi possível realizar as operações de log durante 7 dias sem que houvessem 

problemas. A tabela 4.4 mostra as propriedades do fluido utilizado nesse projeto.  

Tabela 4.4 Propriedades do Fluido, Campo Espadarte. 

 
Fonte: Ramirez et al. 2007 

O terceiro caso é o do campo de Malhado. Assim como no campo de Espadarte, a 

litologia do intervalo perfurado consistia de folhelhos e anidrido. Os maiores desafios desse 

projeto eram providenciar uma boa lubrificação enquanto de construía a angulação desejada do 

poço, além de manter a estabilidade do poço e a integridade dos cascalhos.  

Foram observadas limitações no ROP devido à problemas de perda de circulação 

encontrados ao se perfurar falhas inesperadas, porém a estabilidade do poço não foi afetada. 

Também não foram constatados problemas relacionados à limpeza do poço ou arraste excessivo. 

A tabela 4.5 mostra as propriedades do fluido utilizado nesse projeto. 

Tabela 4.5 Propriedades do Fluido, Campo Malhado. 

 

Fonte: Ramirez et al. 2007 
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O último caso apresentado é o do campo de Albacora. A utilização do HPWBM nesse 

projeto visava a substituição do fluido à base óleo geralmente usado na área, por causa de 

problemas relacionados à logística do manuseio e descarte dos cascalhos. Os objetivos desse 

projeto é que o novo sistema de fluido aplicado mantivesse as propriedades alcançadas quando 

era utilizado o OBM, como estabilidade do poço, boa lubrificação e integridade dos cascalhos 

(Ramirez et al. 2007). 

Os resultados mostram uma grande perda de circulação (1.433 bbl) quando falhas eram 

perfuradas. Esse problema foi resolvido com uso de um polímero de vedação deformável e 

carbonato de cálcio em flocos. A taxa de perfuração foi mantida em 15 m/h e as operações de log 

foram executadas conforme o programado. A tabela 4.6 mostra as propriedades do fluido 

utilizado nesse projeto. 

Tabela 4.6 Propriedades do Fluido, Campo Albacora. 

 

Fonte: Ramirez et al. 2007 

As aplicações desse novo sistema de fluido de alta performance na Bacia de Santos 

revelaram resultados promissores, concluindo que o HPWBM substituiu de maneira satisfatória 

o fluido à base óleo utilizado em perfurações anteriores. 

4.2 Estreito de Magalhães, Argentina. 

Outro cenário onde há relatos da utilização de fluidos de perfuração de alta performance 

como alternativa aos fluidos à base óleo ocorreu no Estreito de Magalhães, Argentina. As 

perfurações nessa área começaram em meados dos anos 2000, e desde sempre apresentaram 

vários tipos de problemas: perda de circulação, alargamento das paredes do poço, 

aprisionamento de ferramentas e pack offs. Para solucionar esses problemas começaram a ser 

usados fluidos à base água contento KCl ou NaCl com adições de PHPA para encapsular as 
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partículas de argila. Além disso, eram usados asfalto e carbonato de cálcio para controlar a 

estabilidade do poço (Ramirez et al. 2007). 

Assim como no caso da Bacia de Campos, o histórico das perfurações no Estreito de 

Magalhães mostrou que o método de desidratação da formação onde se localizavam os poços, 

com o objetivo de melhorar a estabilidade das mesmas, foi bastante usado. No entanto, foi 

observado que essas formações apresentavam quantidades expressivas de Kaolinita, e estudos 

posteriores mostraram que o excesso de cloreto de potássio em contato com essas formações 

acabava gerando grandes pressões osmóticas, ao ponto das formações sofrerem rachaduras e 

fissuras, comprometendo a estabilidade do poço (Ramirez et al. 2007). 

Através de testes em laboratório, ficou decidido pelo uso de um complexo de alumínio 

como substituto aos sais inibidores, usados anteriormente. A introdução do alumínio nesse 

projeto foi baseada em experiências anteriores realizadas na mesma região. Com base nos 

conhecimentos dos problemas de estabilidade, o fluido de alta performance foi desenvolvido 

para minimizar as pressões nas fraturas e microfraturas das formações. O complexo de alumínio 

foi utilizado com o objetivo de formar precipitações nas fraturas existentes nas formações, 

aumentando assim a estabilidade da mesma. Além disso, foi utilizado um material asfáltico para 

selar as fraturas e micro fraturas para reduzir a invasão de fluidos na formação  (Ramirez et al. 

2007). 

Foram utilizados diferentes tipo de sistemas de fluidos para diferentes seções perfuradas. 

Primeiro foi utilizado um sistema à base de PHPA, que permitiu uma perfuração sem problemas, 

sem perdas de fluido. Depois esse sistema foi tratado e adicionado a um novo sistema composto 

de NaCl e complexo de alumínio. Esse novo sistema apresentou boa propriedades reológicas, 

além de prover uma boa estabilidade ao poço (Ramirez et al. 2007). 

Através dos resultados obtidos em laboratório e das aplicações em campo, pode-se concluir 

que o fluido à base água utilizado no projeto atendeu às expectativas, sem comparado com o 

desempenho do fluido à base óleo geralmente usado na região. Grande parte disso se deve ao 

fato do complexo de alumínio ter demonstrado excelente propriedades inibidoras. 

4.3 Campo de Nahr Umr, Iraque. 

As formações presentes nesse campo têm se mostrado problemáticas desde os anos 70. 

Geralmente são usados os fluidos NAFs para perfurar poços nessa região, porém, até mesmo 

esses tipos de fluido têm dificuldades em providenciar a estabilidade necessária para realizar as 

operações de perfuração. Essas formações são geralmente compostas em sua maior parte de 
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Kaolinita e outras camadas de argila misturadas. A tabela 4.7 e a figura 4.1 mostram a 

composição desse tipo de formação. 

Tabela 4.7 Típica Mineralogia presente no Campo Nahr Umr. 

 

Fonte: Donham & Young (2009) 

 

Figura 4.1 Mineralogia das formações de acordo com a profundidade (Donham & Young, 

2009). 
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Através de testes em laboratórios com amostras de formações desse campo foi possível 

explicar o motivo das dificuldades encontradas durante as perfurações. Foi observado que essas 

formações tinham inúmeras fraturas, o que fazia com que os fluidos rapidamente as invadissem, 

resultando na desestabilização das formações e consequentemente em problemas no poço. Para 

combater esse problema, um fluido à base água foi projetado para que melhorasse a estabilidade 

das formações perfuradas, atingisse um bom desempenho comparado aos fluidos não aquosos, e 

que não fosse prejudicial ao meio ambiente (Donham & Young, 2009). 

Para a formulação do novo sistema de lama, foram feitos testes iniciais com vários 

compostos químicos em amostras de dois tipos de folhelhos, um altamente dispersivo, chamado 

de Arne, e um com propriedades mistas, chamado de Oxford. Os dois fluidos com os melhores 

resultados nos testes foram otimizados para obter melhores propriedades em termos de 

lubrificação, filtração, reologia e tolerância à contaminação. As formulações gerais desses 

fluidos usados nos testes são mostradas na tabela 4.8 (Donham & Young, 2009).  

 

Tabela 4.8 Formulação dos fluidos testados, Campo de Nahr Umr 

 

Fonte: (Donham & Young, 2009). 

Após uma extensa sequência de testes, foi possível a formulação de um fluido de alta 

performance à base água. A tabela 4.9 mostra o resultado final da formulação desse novo 

HPWBM. Foram realizados novos testes com o novo fluido desenvolvido com objetivo de 

compará-lo com os dois sistemas de fluidos apresentados na tabela 4.8. Através da figura 4.2, 

pode-se ver que o fluido de alta performance mostrou características inibidoras muito maiores 

que o fluido de base KCl/Glicol e equivalentes ao fluido não aquoso. 
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Tabela 4.9 Composição do novo HPWBM, Campo de Nahr Umr 

 

*Pode ser utilizada água, água do mar, KCl ou NaCl para saturação. 

Fonte: (Donham & Young, 2009). 

 

Figura 4.2 Resultados de inibição dos três sistemas de fluidos testados (Donham & 

Young, 2009). 

Os resultados obtidos na perfuração com a aplicação desse novo HPWBM também foram 

satisfatórios. Segundo Donham & Young (2009), foi possível perfurar a formações de Nahr Umr 

sem maiores problemas. A coluna de perfuração não demonstrou aglomerações de cascalhos e 

outros detritos quando puxada de volta à superfície. Além disso, as propriedades do fluido 

durante a perfuração se mantiveram nas proporções desejadas (tabela 4.10). Ainda, a perda de 

fluido foi facilmente mantida em baixos níveis com a adição de um material selante.  
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Tabela 4.10 Propriedades do HPWBM, Campo de Nahr Umr 

 

Fonte: (Donham & Young, 2009). 

4.4 Campo BaF, Bacia de Douala, Camarões 

Historicamente, nas operações de perfuração realizadas na Bacia de Douala, Camarões, é 

comum a prática de perfurações com diferencial de pressão, técnica usada para prevenir 

possíveis kicks e até mesmo um blowout. Mas, caso esse diferencial de pressão não seja 

controlado, podem ocorrer invasões de fluidos de perfuração nas formações, causando danos à 

mesma e comprometendo toda a operação. Devido às propriedades dos fluidos sintéticos de 

emulsão inversa, eles eram preferencialmente selecionados para as perfurações nessa área. Mas o 

uso desses tipos de fluidos é acompanhado de desvantagens ambientais (Anuradee et al. 2013). 

Dados mostram que aproximadamente 1933 toneladas de cascalhos contaminados por óleo 

foram gerados nessas operações (Anuradee et al. 2013), o que é extremamente prejudicial ao 

meio ambiente. Devido às restrições ambientais em relação ao descarte desses tipos de fluido, 

era necessário o desenvolvimento de uma alternativa que não fosse prejudicial ao meio ambiente. 

Dai surgiu a necessidade do desenvolvimento de um fluido que simulasse as propriedades e 

desempenho dos fluidos sintéticos, mas que não fosse prejudicial ao meio ambiente.  

Dentre as propriedades desejadas na formulação desse novo fluido podemos citar: 

providenciar uma alta estabilidade dos folhelhos, inibição de argila e cascalhos, melhora do 

ROP, minimizar a aglomeração de sedimentos na broca, reduzir o torque e o arraste, além de ser 

inofensivo ao meio ambiente.  

O campo de BaF é composto basicamente de formações argilosas e reservatórios de 

compostos de areia intercalados por camadas de argila. Para que o fluido pudesse atingir as 

propriedades dos fluidos sintéticos, NaCl foi usado para atingir os níveis de estabilidade e 
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inibição desejados. Além disso, foram usados na sua formulação um polímero selante e 

complexo de alumínio, ambos com o objetivo de criar uma membrana impedindo o influxo de 

fluido do poço para dentro da formação.  

Ainda, foi utilizada salmoura de cloreto de sódio para minimizar a atividade da água do 

fluido, permitindo o aumento do gradiente osmótico causando o influxo de fluidos dos poros da 

formação para o poço. O aumento da eficiência da membrana e do diferencial de pressão 

osmótica acarreta uma significante redução na transmissão da pressão dos poros. A tabela 4.11 

mostra os componentes utilizados na formulação do HPWBM usado no projeto. 

Tabela 4.11 Componentes do HPWBM, Campo BaF 

 

Fonte: (Anuradee et al. 2013) 

O maior desafio na formulação desse fluido era atingir características de inibição que 

pudessem controlar a hidratação das argilas reativas presentes na formação. Para isso foi 

utilizado um supressor de hidratação de argila (CHS) junto com o NaCl, que através do 

mecanismo de troca de cátions, reduziam a hidratação e o inchaço das argilas. Adicionalmente 

foi implementado o PHPA como polímero encapsulador com o objetivo de minimizar a 

desintegração dos sedimentos, promovendo um bom controle e remoção de sólidos do fluido 

(Anuradee et al. 2013). 

Durante a aplicação desse novo fluido em poços no campo de BaF, foi observado que o 

sistema providenciou boa estabilidade para a formação, boa inibição de argila e dos sedimentos, 

além de uma alta taxa de penetração. Além disso, foi constatado que as propriedades reológicas 

do fluido se mantiveram dentro dos limites desejados (Anuradee et al. 2013). 

O HPWBM mostrou ser eficiente em se tratando de desempenho comparado aos fluidos de 

emulsão inversa. Além disso, por ser reutilizável e reciclável, os custos das operações são 

significativamente reduzidos, já que não são necessários tratamentos do fluido para descarte. 

Uma revisão dos custos para esse projeto revelou que foi possível a redução de 13% a 30% do 

orçamento planejado inicialmente.  



  

 
  

5. CONCLUSÃO 

Através dos resultados das aplicações dos diferentes tipos de fluidos de perfuração de alta 

performance em diferentes áreas, conclui-se que em todas as aplicações foram considerados o 

uso de cloreto de potássio ou cloreto de sódio como agente inibidores de argila, com o objetivo 

de prevenir a hidratação e inchaço das argilas presentes nas formações perfuradas, 

consequentemente melhorando a estabilidade do poço. 

Pode-se ver também que o PHPA, na maioria dos casos, foi utilizado como agente 

encapsulador dos sedimentos, melhorando a sua estabilidade e permitindo um melhor controle de 

sólidos nos fluidos.  

Ainda, ficou constatado que o uso do complexo de alumínio e de um polímero selante foi 

eficiente na formação de uma membrana que impedisse o influxo de fluidos para a formação 

perfurada, reduzindo consideravelmente a perda de fluido nas operações. 

Mas, ainda que os mesmo aditivos tenham tido desempenhos similares em diferentes tipos de 

formações, ainda é preciso estudar, entender e considerar as propriedades individuais de cada 

formação a ser perfurada para que se possa ter uma formulação adequada do fluido de perfuração 

e que no fim sejam alcançados os seus principais objetivos: substituir e simular o desempenho 

dos fluidos não aquosos. 
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