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RESUMO

Em perfurações de poços se faz necessário o uso de fluidos de perfuração, também conhecidos como lama de perfuração, os quais são 
desenvolvidos para tal atividade. A crise econômica atual faz com que a busca pela redução de gastos seja cada vez mais almejada e a indústria do 
petróleo movimenta muito dinheiro em todas as suas etapas e processos, pois apresenta um custo muito elevado. Por outro lado, a possibilidade 
de economizar é sempre visada pela indústria petrolífera e a escolha correta dos fluidos de perfuração utilizados proporciona uma grande 
economia, visto que atuam diretamente na perfuração e são utilizados em larga escala. Os fluidos de perfuração a base de água possuem um 
baixo custo comparado aos demais, são biodegradáveis e se dispersam facilmente na coluna d’agua. Logo, seu descarte marítimo é permitido em 
quase todo o mundo, desde que respeitadas às diretrizes de descartes de efluentes marítimos de cada região. O tipo de fluido de perfuração é 
determinado pela fase contínua e não pelo componente solubilizado encontrado em maior concentração. 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 (ou 
base óleo). Eles são tradicionalmente classificados como fluidos base gás, fluidos base óleo, fluidos base água, sendo os dois últimos os mais 
utilizados. Os aditivos, frequentemente utilizados para dar viscosidade aos fluidos de perfuração, são os polímeros e argilas. A 
Carboximetilcelulose (CMC), a Goma Xantana (GX) e a Bentonita são viscosificantes largamente utilizados na indústria petrolífera. A 
Carboximetilcelulose, normalmente encontrada na forma sódica, como carboximetilcelulose de sódio, é um polímero aniônico derivado da 
celulose, de baixo custo, que possui cadeia linear e é solúvel em água. A carboximetilcelulose se destaca como viscosificante e redutor de filtrado. 
Seu uso reduz as perdas por filtração e produz rebocos muito finos e capazes de impedir o escoamento do fluido através das formações 
geológicas que estão perfuradas. Os produtos para o prosseguimento da pesquisa foram conseguidos nos laboratórios da Universidade Estácio de 
Sá em parceria com outras Universidades. As análises físico-químicas iniciaram com o estudo reológico e de viscosidade, com a utilização do 
Viscosímetro Fann 35-A. Os ângulos de deflexão lidos, associados ao torque, foram obtidos pelo viscosímetro pela relação com as respectivas 
rotações de 600 rpm, 300 rpm, 20 rpm, 100 rpm, 6 rpm e 3 rpm, correspondentes às taxas de cisalhamento que variam de 5,1 a 1022 s-1. A 
confecção dos fluidos foi realizada com auxílio do agitador mecânico Hamilton Beach, e o preparo pode ser descrito da seguinte forma: 1) 
Pesagem da massa dos aditivos em uma balança analítica de precisão digital; 2) Adição dos materiais no agitador, respeitando a seguinte ordem 
de adição: viscosificante (GX), alcalinizante (MgO), Redutor de Filtrado (CMC), Inibidor de inchamento de argila (KCl), adensante (Calcita), 
bactericida e antiespumante, com intervalo de 10 minutos entre cada aditivo. Os resultados obtidos para o fluido foram: pH – básico em torno de 
10,72; densidade 1,037 g/cm³ e temperatura 22°C. A partir dos resultados apresentados, foi possível observar que a concentração de 
Carboximetilcelulose aumentou, bem como o aumento dos parâmetros reológicos como o pH proporcionando um perfil básico o qual é de suma 
importância para a proteção da coluna de perfuração e da broca contra a corrosão, sendo esta uma característica almejada nos fluidos de 
perfuração, ocorreu um aumento da densidade e principalmente a viscosidade aparente, que representa a relação entre a tensão de 
cisalhamento e a tensão de deformação para fluidos Não-Newtonianos.
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