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RESUMO

A operação de perfuração de poços de petróleo envolve altos custos e riscos. Com recentes descobertas de reservatórios mais profundos e de 
difícil acesso, novos desafios relacionados aos problemas operacionais devem ser superados. Um dos grandes desafios na Indústria do Petróleo é 
o de obter e manter, durante a perfuração, um fluido com propriedades adequadas às variações encontradas nos diferentes trechos do poço, 
bem como diferentes tipos de formações a serem cortadas. Os fluidos, ou lamas, de perfuração são essenciais para o processo de perfuração de 
poços, confirmando a necessidade de estudar e encontrar propriedades físicas, reológicas e de filtração adequadas às complexidades existentes 
em cada trecho e cenário da perfuração. A formulação otimizada é aquela que compreende a segurança da operação, mitigação dos problemas 
operacionais, preservação ambiental, custos reduzidos, e alta produtividade. Assim, o trabalho em questão oferece o estudo das propriedades 
reológicas e determinação do volume de filtrado, através de formulações de fluidos base aquosa, desenvolvidas com a presença de aditivos 
poliméricos. O propósito é, portanto, baseado em práticas de campo, segundo a norma API Spec 13A (1993), e, através do tratamento dos dados 
e modelagem matemática, relacionar o comportamento dos fluidos aditivados com os problemas operacionais vigentes, apresentando resultados 
que obedeçam aos parâmetros ótimos de referência. Os escolhidos para reger o estudo foram: Goma Xantana (GX) e Hidroxipropilamido (HPA), 
cujas concentrações foram submetidas a variações para análise das propriedades. O estudo dos parâmetros reológicos das formulações LA, LB e 
LC, à base de água, que através de expressões matemáticas baseadas na bibliografia de Machado (2002) permitiu a análise de medidas de Gi, Gf, 
μa, μp, γp, vf, k, e n, foi realizado, e os resultados obtidos foram comparados às especificações API e Petrobras. Foram selecionadas como mais 
adequadas, de acordo com os parâmetros analisados e a norma de referência, as lamas: LA3, LB3 e LC2. Dentre estas formulações, a lama LA3 
mostrou-se satisfatória na combinação dos aditivos, permitindo ao fluido a execução das funções requeridas durante a perfuração, mas com 
limitação da sua utilização em formações constituídas por folhelhos reativos; a lama LC2, com um ajuste de 1,0g de HPA em relação à primeira 
conseguiu a redução do volume de filtrado para um valor que diminui o risco de uso em formações reativas; e, a lama LB3, no somatório das 
propriedades, a partir da metodologia utilizada e os resultados obtidos, mostrou, dentre os fluidos considerados no estudo, apresentar, com 
aproximadamente 0,43% m/v de polímero viscosificante (GX), 0,57% m/v de polímero redutor de filtrado (HPA), e 4,57% m/v de KCl, a maior 
viabilidade técnico-econômica requerida para uma operação de perfuração.
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