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RESUMO 

 

O avanço das perfurações em poços mais profundos tem requerido materiais cada vez 

mais termoestáveis que vão ao encontro às condições de poço. A utilização de fluidos 

sintéticos, que costumam apresentar uma boa estabilidade química, esbarra nas limitações 

ambientais, além de gerarem mais descarte e requererem um tratamento oneroso dos 

cascalhos perfurados, que são por vezes não eficientes e exigem componentes mecânicos que 

dificultam a operação. A adoção de fluidos aquosos, geralmente, implica na utilização do 

lignossulfonato de cromo, empregado como dispersante, que confere estabilidade nas 

propriedades reológicas e controle de filtrado de fluidos submetidos a altas temperaturas e 

pressões. Porém, devido ao impacto ambiental associado à utilização de compostos cromados, 

o setor de perfuração necessita de alternativas que mantenham íntegras as propriedades e 

garantam sucesso da operação tendo em vista a forte influência da temperatura na viscosidade 

de fluidos aquosos e no desempenho dos polímeros empregados neste tipo de fluido, os quais 

são frequentemente de origem natural, passivos de hidrólise e degradação biológica. Diante 

disso, os polímeros vinílicos foram selecionados para esse estudo, por possuírem cadeia 

predominantemente carbônica e, em particular, a polivinilpirrolidona (PVP) por resistir a 

maiores temperaturas e a poliacrilamidas parcialmente hidrolisada (HPAM) e argila por 

aumentarem a viscosidade do sistema. Além disso, a ausência de ligações acetal diminui a 

sensibilidade a ataques por bactérias. Com o objetivo de desenvolver um sistema fluido de 

perfuração aquoso para aplicações ATAP (Alta Temperatura, Alta Pressão) utilizando PVP, 

HPAM e argila, como principais constituintes, formulações de fluidos foram preparadas e 

determinadas suas propriedades reológicas através do viscosímetro rotativo da Fann, e 

do volume de filtrado obtido através de filtração ATAP, seguindo a norma API 13B-2. 

Observou-se que o novo sistema de fluido em que o PVP de alta massa molar foi utilizado 

apresentou maiores valores de viscosidade, géis e limite de escoamento, por efeito da 

floculação argilosa. Por sua vez, o PVP de baixa massa molar contribuiu para a formação de 

sistemas dispersos com menores valores nas propriedades reológicas e de filtrado. Ambos os 

sistemas apresentaram ganho de estabilidade térmica até por volta de 120 ºC, mantendo os 

parâmetros reológicos estáveis. Os resultados foram ainda corroborados através de ensaios de 

inchamento linear de argila. 

Palavras-chave: fluido de perfuração; reologia; polímeros vinílicos; estabilidade térmica. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The advance of drilling in deeper wells has required more thermostable materials. The 

use of synthetic fluids, which usually have a good chemical stability, faces the environmental 

constraints, besides it usually generate more discharge and require a costly disposal treatment 

of drilled cuttings, which are often not efficient and require mechanical components that 

hinder the operation. The adoption of aqueous fluids generally involves the use of chrome 

lignosulfonate, used as dispersant, which provides stability on rheological properties and fluid 

loss under high temperatures and pressures (HTHP). However, due to the environmental 

impact associated with the use of chrome compounds, the drilling industry needs alternatives 

that maintain the integrity of the property and ensure success of the operation in view of the 

strong influence of temperature on the viscosity of aqueous fluids and polymers used in these 

type fluids, often polysaccharides, passives of hydrolysis and biological degradation. 

Therefore, vinyl polymers were selected for this study because they have predominantly 

carbon chain and, in particular, polyvinylpyrrolidone (PVP) for resisting higher temperatures 

and partially hydrolyzed polyacrylamide (PHPA) and clay by increasing the system's 

viscosity. Moreover, the absence of acetal bonds reduces the sensitivity to attacks by bacteria. 

In order to develop an aqueous drilling fluid system for HTHP applications using PVP, 

HPAM and clay, as main constituents, fluid formulations were prepared and determined its 

rheological properties using rotary viscometer of the Fann, and volume filtrate obtained by 

filtration HTHP following the standard API 13B-2. The new fluid system using 

polyvinylpyrrolidone (PVP) with high molar weight had higher viscosities, gels and yield 

strength, due to the effect of flocculating clay. On the other hand, the low molecular weight 

PVP contributed to the formation of disperse systems with lower values in the rheological 

properties and fluid loss. Both systems are characterized by thermal stability gain up to 

around 120 ° C, keeping stable rheological parameters. The results were further corroborated 

through linear clay swelling tests. 

Keywords: drilling fluid; rheology; vinyl polymers; thermal stability.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O constante aumento na matriz energética em escala global, a maturação de poços e a 

busca por novos campos petrolíferos têm contribuído para o avanço nas perfurações em poços 

cada vez mais profundos (THÓRHALLSSON et al, 2014), dessa forma, abrindo caminho a 

uma ampla gama de novos desafios. Um desses desafios é o efeito das altas temperaturas e 

pressões (ATAP) nas propriedades reológicas e de filtrado dos fluidos de perfuração.  

 A utilização de fluidos aquosos em poços de alta temperatura visa suprir as exigências 

e limitações ambientais dos fluidos oleosos, que incluem logística em locações remotas e 

problemas de circulação destes sistemas (BAI et al., 2014). Por sua vez, o avanço das 

perfurações em poços cada vez mais profundos tem requerido componentes mais 

termoestáveis, adequadas às condições de poço (FUHUA et al., 2012; FERNANDEZ; 

YOUNG, 2010). Os usuais polissacarídeos, utilizados em fluidos de perfuração aquosos 

convencionais, sofrem degradação térmica com redução de massa molar por apresentarem 

ligações acetal, que são sensíveis à temperatura (HAMED; BELHADRI, 2009). É relatada a 

degradação de fluidos de perfuração aquosos utilizando polímeros naturais, como goma 

xantana e carboximetilcelulose em temperaturas de 100 °C (NASCIMENTO et al., 2013). Já 

os polímeros vinílicos apresentam predominantemente ligações covalentes entre os carbonos 

na cadeia principal, tornando sua estrutura mais resistente termicamente (PAOLI, 2008). 

 Manter a bentonita em um estado defloculado é a chave para a obtenção de 

propriedades reológicas adequadas e um bom controle de filtrado em fluidos expostos a altas 

temperaturas. Sendo assim, a utilização de bons dispersantes é imprescindível para esta 

aplicação. Os mais utilizados são derivados da lignina, que se constitui em um polímero 

natural, contudo, apresentam limitações ambientais e danos às regiões sensíveis por 

apresentarem metais como cromo em sua estrutura, além de usualmente degradarem na 

mesma faixa de temperatura dos demais polímeros naturais, tornando sua reposição 

excessivamente onerosa para a operação (THAEMLITZ et al., 1999). A toxicidade do 

lignossulfonato de cromo em ambiente marinho é bem documentada e está associada a 

mudanças de pH e formação de complexos organometálicos (CRANFORD et al., 1999; 

CRANFORD et al., 2003). 

 Dentre os parâmetros reológicos, a viscosidade aparente é a propriedade que auxilia no 

monitoramento da limpeza do poço, que ocorre pelo carreamento dos cascalhos perfurados até 

a superfície. Já o controle de danos à formação rochosa durante a perfuração de um poço de 

petróleo é dependente do processo de filtração, que ocorre espontaneamente em condições de 
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overbalance (CAENN; DARLEY; GRAY, 2011), em que a pressão que o fluido exerce sobre 

a parede do poço é maior que a pressão existente no interior da formação rochosa. Dessa 

forma, parte da fase contínua do fluido invade o meio poroso, podendo interagir com 

formações hidratáveis. O não controle dessa invasão pode ocasionar enceramento da broca, 

decréscimo nas permeabilidades relativas, diminuição na taxa de penetração da broca e até 

prisão de ferramentas (CIVAN, 2007; QUEIROZ, 2006).  

 Sendo assim, a principal contribuição científico-tecnológica desse trabalho consiste 

em propor um novo sistema de fluido à base de polímeros vinílicos de diferentes massas 

molares e bentonita, em um estado disperso, que mantenha íntegras as propriedades 

reológicas e, também, atenda as necessidades de controle da filtração dos fluidos aquosos 

submetidos às condições de alta temperatura e alta pressão. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

  

Propor um novo sistema de fluido aquoso de alto desempenho para perfuração de 

poços com alta temperatura e pressão utilizando como principais constituintes polímeros 

vinílicos hidrossolúveis e argila. 

O diferencial do presente trabalho está na substituição dos usuais polímeros naturais, 

que não resistem às altas temperaturas e pressões, por polímeros mais resistentes 

termicamente e que contribuam para a dispersão e estabilização da argila no fluido de 

perfuração, com intuito de aumentar as suas propriedades térmicas, manter constante as 

propriedades reológicas e reduzir o volume de filtrado.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar a reologia dos constituintes utilizados nos fluidos aquosos; 

 Avaliar o desempenho de polivinilpirrolidonas de diferentes massas molares na 

formação de sistemas hidroargilosos dispersos; 

 Investigar a eficiência do sistema proposto em manter estáveis as propriedades 

reológicas, da filtração, térmicas e de inibição de sólidos ativos; 

 Elucidar os resultados por meio da estrutura química dos polímeros e de suas 

propriedades intrínsecas como massa molar e interações intra e intermoleculares. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 FLUIDOS DE ALTO DESEMPENHO 

 

 O interesse pelo emprego de fluidos aquosos em poços de alta temperatura e alta 

pressão foi estimulado pelas restrições ambientais e questões econômicas concernentes à 

utilização das usuais emulsões de parafina e outras bases sintéticas, além dos custos atribuídos 

ao tratamento dos cascalhos perfurados e problemas de circulação desses sistemas. Apesar dos 

fluidos emulsionados serem estáveis termicamente e pouco reativos com a formação 

litológica, buscam-se formulações com bases menos agressivas aos operadores e meio 

ambiente, além de menos onerosas (FERNANDEZ; YOUNG, 2010; HAMED; BELHADRI, 

2009). Em contra partida, os fluidos aquosos possuem baixo custo, são biodegradáveis e se 

dispersam facilmente na lâmina d’água, sendo seu descarte marítimo permitido em todo o 

mundo, desde que respeitadas às diretrizes locais (DURRIEU et al., 2003). 

 Há ainda estudos indicando a redução do nível de oxigênio em virtude da 

decomposição de componentes dos chamados fluidos não-aquosos (NAF’s - Non Aqueous 

Fluids), levando a bioacumulação de hidrocarbonetos em peixes e invertebrados ou 

recobrimento físico de organismos bentônicos pelo cascalho (GESAMP, 1993). Com essa 

preocupação, países europeus baniram a utilização de fluidos contendo diesel em sua 

composição, em toda Europa (JACHNIK, 1994), impulsionando as pesquisas em busca de 

alternativas de menor toxicidade. 

Nos últimos anos, muitas pesquisas têm sido desenvolvidas na área de fluidos de alto 

desempenho, buscando materiais com desempenhos superiores em termos de comportamento 

termomecânico, estabilidade e ambientalmente aceitáveis. Algumas linhas de pesquisa têm 

ganhado maior direcionamento, dentre elas a utilização de polímeros que visam estabilizar 

suspensões (CHESSER; ENRIGHT, 1980) e evitar a formação de redes poliméricas de alta 

resistência, conhecidos como géis progressivos (PARK, 1988). Além do uso de polímeros 

modificados quimicamente (SINGH et al., 2009), copolímeros (PERRICONE; ENRIGHT; 

LUCAS, 1986), materiais híbridos (KASIRALVALAD, 2014), também chamados de 

nanocompósitos para ganho de estabilidade térmica, em substituição aos usuais polímeros de 

origem natural, e novas bases de fluidos de perfuração têm sido estudadas (GALINDO et al., 

2013). 
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3.1.1 Géis progressivos 

 

 Os fluidos de perfuração, de maneira geral, necessitam apresentar propriedades 

tixotrópicas dependentes do tempo, em que a viscosidade varia sob uma determinada taxa de 

cisalhamento fixa ao longo do tempo. Além disso, estas mudanças de viscosidade são 

reversíveis (MACHADO, 2002). Os fluidos tixotrópicos são capazes de formar uma estrutura 

em rede tridimensional em repouso, formada por interações intermoleculares do tipo ligações 

de hidrogênio e iônicas (LIMA et al., 2014). Essa estrutura gel auxilia em casos de parada na 

perfuração evitando a decantação dos cascalhos perfurados, mantendo-os em suspensão. 

 A formação dos géis deve ser de maneira rápida e não progressiva a fim de evitar 

picos de pressão ao ser retomada a circulação. O não controle dessa propriedade pode levar a 

sobreposição da pressão de fratura da formação, gerando perda de circulação e 

comprometimento da segurança operacional (PINTO et al., 2008). 

 Para estabilizar suspensões e evitar a floculação argilosa, que contribui para a 

formação dos chamados géis progressivos, são utilizados dispersantes que têm como principal 

função reduzir a atração entre as partículas de argila tornando-as dispersas no meio, como 

consequência é observada a redução na viscosidade e no limite de escoamento dos fluidos 

hidroargilosos (FARIAS et al, 2007). Ibrahim, Chuah e Cheng (2003) descreveram a ação de 

dispersantes que adsorvem na superfície carregada da argila, eliminando assim a atração 

eletrostática que existe entre as partículas. Essa adsorção é favorecida por meio de metais 

multivalentes, tais como cromo. Contudo, os dispersantes utilizados em campo usualmente 

degradam na mesma faixa de temperatura dos polímeros naturais, tornando sua reposição 

excessivamente onerosa para a operação (THAEMLITZ et al., 1999). 

 O uso de lignossulfonatos de cromo se tornou uma alternativa de curto prazo como 

dispersante em sistemas aquosos, uma vez que o emprego de compostos cromados não é 

permitido em várias localidades devido à contaminação dos solos por esse metal. Existem 

ainda estudos na literatura identificando sua nocividade ao bioma marinho. A exposição de 

vieiras, moluscos marinhos da família Pectinidae, à baixas concentrações de fluidos aquosos, 

contendo compostos cromados em sua composição, os quais utilizados em campo causaram 

consideráveis índices de mortalidade e alterou suas taxas de crescimento e reprodução 

(CRANFORD et al., 1999). Organismos bentônicos costumam ser os mais afetados por 

estarem em contato direto com a superfície marítima do fundo do mar. Além disso, os 

organismos bentônicos são comumente utilizados como indicadores em estudos de poluição 

marinha, uma vez que acumulam substâncias em seus tecidos. Com essa preocupação, 
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projetos coordenados nas áreas de oceanografia e sedimentologia, buscam avaliar os efeitos 

biológicos concernentes à utilização dos fluidos de perfuração (CRANFORD et al., 2003). 

Park (1988) propôs um sistema livre de cromo, utilizando Zn e Ti em substituição. O 

sistema manteve os parâmetros reológicos estáveis. Citrato de zircônio (ZRC) também foi 

testado como alternativa e foram obtidos sistemas dispersos e estáveis de fluidos aplicados em 

alta temperatura (MIANO et al., 1996). 

Estudos de Chesser e Enright (1980) juntamente com Wilcox e Jarrett (1988) 

endossaram que polímeros aniônicos de baixa massa molar, como poliacrilamidas 

parcialmente hidrolisadas (HPAM) e polímeros inertes, sem carga em sua estrutura, 

contribuíam no processo de dispersão, neutralizando cargas positivas nas arestas das 

partículas de argila ou afastando-as por contribuição estérica dos grupos volumosos nas 

cadeias de polímeros, mesmo em condições não favoráveis. O mesmo mecanismo também foi 

estudado para aplicação de dispersantes em cimentação de poços (RONCERRO, 2000). A 

Figura 1 mostra a estrutura química da HPAM. 

 

Figura 1 – Estrutura química de poliacrilamida parcialmente hidrolisada 

 

Fonte: AUTOR (2016) 

 

3.1.2 Influência da temperatura 

 

As propriedades reológicas dos fluidos de perfuração aquosos são altamente 

dependentes das variações de temperatura. Problemas associados à temperatura estão 

diretamente relacionados ao transporte de cascalho, perda das propriedades tixotrópicas e até 

solidificação dos fluidos (LARSEN, 2007). Durante a circulação, o fluido de perfuração pode 

ser exposto às temperaturas superiores a 100 ºC e é importante manter suas propriedades 

reológicas estáveis em toda a operação, não sofrendo significativas mudanças que venham 

comprometer suas funções. 
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Hiller (1963) estudou os efeitos da temperatura e pressão em suspensões argilosas, 

além de fluidos de perfuração comerciais para aplicações ATAP. Foi observada a formação de 

sistemas floculados em baixas concentrações de NaCl (50 mmol/L) e temperaturas superiores 

100 °C, com aumento da tensão limite de escoamento e viscosidade plástica. A floculação 

contribui para a formação de agregados, que necessitam de uma maior temperatura para 

dispersar essas partículas, por isso, é esperado um aumento na tensão limite de escoamento e 

viscosidade plástica. Annis (1967) observou que a força gel tende a acompanhar o mesmo 

padrão da tensão limite de escoamento com influência da temperatura. De acordo com 

Briscoe, Luckham e Ren (1994) as propriedades reológicas de fluidos aquosos avaliadas em 

alta temperatura e pressão, também indicaram aumento da tensão limite de escoamento com a 

pressão e temperatura, sugerindo que o sistema torna-se mais “gelificado”. 

O efeito da temperatura na maioria dos fluidos de perfuração é a tendência de formar 

géis progressivos sob condições estáticas (CAENN; DARLEY; GRAY, 2011), que na prática 

aumenta a pressão necessária para o retorno do fluido à circulação, o que pode acarretar 

problemas como propagação de fraturas e até perda de circulação. Tais percalços são 

minimizados pelo uso de um dispersante termicamente estável. Entretanto, polímeros naturais, 

como carboximetilcelulose e goma xantana sofrem degradação térmica com redução de massa 

molar por apresentarem ligações acetal (carbono – oxigênio), passíveis de hidrólise via 

catálise ácida específica, favorecida com a temperatura (BELARMINO et al., 2003). Já os 

polímeros vinílicos apresentam predominantemente ligações covalentes entre os carbonos na 

cadeia principal, tornando sua estrutura mais resistente termicamente, uma vez que a 

temperatura de degradação térmica dependerá da energia das ligações químicas que 

constituem os polímeros (PAOLI, 2008). 

 

3.1.3 Propriedades da filtração 

 

Além de garantir boas propriedades térmicas e reológicas, os fluidos aquosos de alto 

desempenho necessitam assegurar uma boa estabilidade na perfuração de zonas que 

contenham folhelhos ativos. A forte interação eletrostática entre a fase aquosa e os 

constituintes argilominerais, presentes na formação rochosa, pode ocasionar problemas na 

operação como aprisionamento de ferramentas, enceramento da broca ou até mesmo 

desmoronamento das paredes do poço (DONHAM, F.; YOUNG, S., 2009). 

A interação da fase aquosa com o argilomineral é maximizada pelo fato da operação 

ocorrer em overbalance, onde a pressão hidrostática formada pela coluna de fluido de 
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perfuração é maior que a pressão de poros da formação, com o objetivo de evitar influxo de 

fluidos nativos para o interior do poço, denominado kick (CAENN; CHILLINGAR, 1996).  

O processo de filtração ocorre espontaneamente e, em paralelo, a deposição de 

partículas sólidas, que se encontravam inicialmente em suspensão no fluido, sobre a parede do 

poço, formando um reboco de baixa permeabilidade e espessura, cujo objetivo é selar a 

formação litológica. A fase líquida que invade a formação é denominada de filtrado. E a 

qualidade do reboco depende de fatores tais como concentração de sólidos no fluido e 

permeabilidade da formação. O não controle dessa invasão pode ocasionar enceramento da 

broca, decréscimo nas permeabilidades relativas, diminuição na taxa de penetração e até 

aprisionamento de ferramentas (CIVAN, 2007; QUEIROZ, 2006). Sendo assim, um controle 

de filtrado adequado irá garantir uma minimização destes problemas, através da redução da 

permeabilidade da rocha à fase aquosa do fluido e à espessura do reboco. A Figura 2 

apresenta uma ilustração do processo de filtração durante a perfuração. 

 

Figura 2 – Processo de filtração e formação do reboco externo 

 

Fonte: MORAIS (2009) 

 

Os polímeros utilizados com a finalidade de controlar o processo de filtração possuem 

a tendência de dispersar partículas coloidais em suspensão, favorecendo o tamponamento dos 

poros do reboco e minimizando a formação de sistemas floculados (PEREIRA, 1979). Apesar 

de serem bons dispersantes e, por consequência, contribuírem para as propriedades reológicas 

e de filtração de fluidos argilosos, os polímeros de baixa massa molar não propiciam, 

isoladamente, controle adequado de filtração, sendo necessário o uso de polímeros de alta 

massa molar, de forma a complementar essa função do fluido (SON; BALLARD; LOFTIN, 

1987; PERRICONE; ENRIGHT; LUCAS, 1986). 
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O trabalho de Downs e van Oort (1993) propõe um novo conceito de fluidos aquosos 

combinando solução de surfactante e fases emulsionadas utilizando o álcool alcoxilado não 

iônico. O sistema reduziu a permeabilidade à fase aquosa do fluido na zona de poros, 

minimizando as interações com formações hidratáveis, que continham argila. Outra maneira 

de tornar os fluidos mais inibidos, menos reativos com a formação, pode ser através de altas 

concentrações de sais de cloreto. Contudo, essa alternativa é indesejável em perfurações 

terrestres devido aos problemas com descarte além da alta salinidade interferir na 

sensibilidade de outros aditivos do fluido e a própria formação.  

Bland et al. (1995) fez uso de poliglicóis, como oligômeros de polipropileno glicol, 

para estabilizar argilas e produzir fluidos inibidos de baixa salinidade. Foram observadas 

associações entre polissacarídeos como goma xantana e carboximetilcelulose com poliglicóis, 

do tipo ligações de hidrogênio e interações hidrofóbicas, que melhoraram a estabilidade de 

fluidos convencionais aumentando a estabilidade térmica. Contudo, apresentaram limitação 

quanto à temperatura de ponto de névoa (CPT – cloud point), que se refere à temperatura em 

que ocorre separação de fases. Além disso, sistemas muito salinos tendem ao abaixamento da 

CPT. O poliglicol age como agente de sacrifício, diminuindo assim a taxa de degradação do 

polímero com a temperatura, não alterando a temperatura de degradação do polímero, mas 

minimizando a taxa de degradação (VAN OORT et al., 1997). Sendo assim, a contribuição 

para estabilidade térmica acaba sendo temporal. 

Fluidos de alta densidade, acima de 2 g/cm
3
, também têm sido uma alternativa, com o 

objetivo de aumentar a estabilidade térmica de formulações aquosas utilizadas para aplicações 

em alta temperatura e pressão (FUHUA et al., 2012; FERNANDEZ; YOUNG, 2010). 

Contudo, apresentam limitação de utilização devido à janela operacional de pressões, podendo 

levar a fraturas e perda de circulação. 

 

3.2 QUÍMICA DE ARGILAS 

 

3.2.1 Morfologia 

 

 Argilominerais são silicatos de Al, Fe e Mg hidratados, com estruturas cristalinas em 

camadas, constituídos por folhas contínuas de tetraedros SiO4, ordenados de forma hexagonal, 

condensados com folhas octaédricas de hidróxidos de metais tri e divalentes. A maioria dos 

argilominerais é constituída essencialmente por partículas com dimensões geralmente abaixo 
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de 2 μm. Alguns argilominerais podem conter uma fração com dimensões na faixa de 1 a 100 

nm, encontrando-se em escala nanométrica (COELHO; SANTOS, 2007).  

 Duas principais unidades estruturais são responsáveis pela formação da maioria dos 

argilominerais. Uma unidade tetraédrica consiste em um sistema interligado por uma série de 

tetraedros, formados por silício ao centro ligado a quatro íons de oxigênio (O
2-

), como pode 

ser visto na Figura 3. As unidades octaédricas compreendem uma série de inúmeros octaedros 

horizontalmente conectados compartilhando oxigênios. Alumínio ou magnésio podem estar 

presentes, formando as estruturas Al2(OH)6, também chamada de gipsita (indicado na Figura 

3) e Mg3(OH)6, brucita.. O silício na lâmina tetraédrica, o alumínio e o magnésio na lâmina 

octaédrica estão sujeitos a substituições por outros íons de tamanho semelhante, chamadas de 

substituições isomórficas. Os tetraedros estão arranjados de forma que as pontas apontam na 

mesma direção, e as bases estão no mesmo plano (GRIM,1968). 

 

Figura 3 – Diagrama esquemático das unidades octaédricas de alumina e tetraédricas de silício  

 

Fonte: MURRAY (2007) 

  

A classificação dos argilominerais geralmente é dada pela proporção entre essas 

estruturas, o que também vai configurar suas propriedades físico-químicas. O tipo trifórmico 

(2:1), formado por duas folhas tetraédricas intercaladas por uma folha octaédrica, do grupo 

esmectita, representada na Figura 4, é o de maior interesse para indústria do petróleo por 

apresentar melhores características de hidratação. 
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Figura 4 – Representação trifórmica, do grupo da esmectita (montmorilonita) 

 

Fonte: Adaptado de MONDAL et al. (2013) 

 

3.2.2 Hidratação 

 

 Em contato com a água, esses pacotes laminares vão sendo separados a partir da 

difusão e penetração da água, esse efeito é também conhecido como Efeito de Dispersão que é 

responsável pelo efeito gel, uma vez que essa separação favorece o aumento da área 

superficial e exposição das cargas, atraindo dessa forma as moléculas de água. A hidratação 

da esmectita induz o efeito “baralho de cartas”, resultando em um arranjo espacial importante 

nas propriedades da filtração e formação do reboco nos fluidos de perfuração (PEREIRA, 

1979). 

 Nas estruturas tetraédricas e octaédricas dos filossilicatos existem cátions trocáveis ou 

neutralizantes, que podem ser substituídos por outros íons de tamanho semelhante. Esse 

processo é denominado de substituição isomórfica, o qual é comum na natureza. Cátions 

(geralmente Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
 e Na

+
) serão responsáveis pelo maior ou menor favorecimento da 

hidratação das argilas. No caso da bentonita, se o cátion predominante é o Ca
2+

, denomina-se 

bentonita cálcica, se o cátion for o Na
+
, bentonita sódica, quando coexistem Ca

2+
, Mg

2+
, K

+
 e 

Na
+
, são denominadas policatiônicas. O desbalanceamento de cargas, as substituições nas 

folhas tetraédricas (Al
3+

 por Si
4+

) e octaédricas (Mg
2+

 por Al
3+

) e as forças de cisalhamento 

aplicadas às dispersões, quebrando as ligações químicas da estrutura dos argilominerais, 

expondo suas valências, são os principais responsáveis pela hidratação das argilas (COELHO; 

SANTOS, 2007). A Figura 5 representa a hidratação de uma bentonita sódica e outra cálcica. 

Interações de van der Waals 

Oxigênio 

Alumínio 
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Figura 5 – Hidratação da montmorilonita cálcica e da sódica 

 

Fonte: AMORIM (2003) 

 

 A diferença no inchamento de montmorilonitas sódicas e cálcicas deve-se à força de 

atração entre as camadas, que é acrescida pela presença do cálcio, cuja valência 2
+
, 

proporciona maior força de atração entre as camadas, diminuindo a disponibilidade dos sítios 

iônicos da argila de interagirem com a água, enquanto com o sódio, por apresentar uma 

valência 1
+
, diminui o efeito atrativo entre as placas, favorecendo que uma maior quantidade 

de água penetre entre as camadas e promova a dispersão das partículas do argilomineral em 

solução. 

 

3.2.3 Associação entre partículas 

 

 A adição de eletrólitos no meio promove a compressão das duplas camadas elétricas 

entre as partículas, favorecendo a aproximação e aglomeração, devido à predominância das 

forças de atração de van der Waals, esse processo é chamado de floculação. Sendo a 

concentração de argila suficientemente alta, a floculação promoverá a formação de estruturas 

gelificadas (CAENN; DARLEY; GRAY, 2011).  

 Esse colapso da dupla camada difusa propicia a interação dos sítios carregados das 

partículas de argila de três formas distintas. As associações do tipo face-aresta e aresta-aresta 

contribuem para a formação de estruturas floculadas, volumosas que favorecem a formação da 

rede tridimensional de gel, a esse arranjo é dado o nome de “castelo-de-cartas” (AMORIM, 

2003). A floculação de suspensões de argila tem sido referenciada como consequência das 

associações face-a-aresta e aresta-a-aresta, responsáveis pela estrutura de gel nas suspensões 

de argilas montmoriloníticas (LUCKHAM; ROSSI, 1999). 
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 Por sua vez, as associações do tipo face-face diminuem a área superficial disponível 

para interações e rearranjo das partículas na formação de gel (LUMMUS; AZAR, 1986). A 

Figura 6 abaixo ilustra os três tipos de associações e o estado disperso, inverso da 

aglomeração. 

 

Figura 6 – Associações de partículas de argila 

 

Fonte: LUMMUS & AZAR (1986) 

 

3.3 ESTABILIDADE DE SUSPENSÕES 

 

 A estabilização de suspensões pode ser alcançada através da redução das forças de 

atração entre as partículas. Os polímeros têm sido utilizados com essa finalidade, atuando na 

superfície, reduzindo as interações de van der Waals, dificultando a aglomeração das 

partículas e prolongando seu tempo de dispersão no meio (LEWIS, 2000). Suspensões 

dispersas são sempre desejáveis pela sua baixa viscosidade e possibilidade de utilização de 

maiores concentrações de sólidos (SETZ, 2009). 

 As partículas de argila apresentam uma grande tendência à aglomeração quando 

entram em contato com um líquido tão polar quanto à água, devido a alguns tipos de 

interação, como: forças de atração interpartículas (forças de van der Waals) e forças 

eletrostáticas entre posições de sítios com cargas elétricas opostas das partículas (VAO-

SOONGNERN; PIPATPANUKUL; HORPIBULSUK, 2015). A formação desses 

aglomerados implica na perda de propriedades importantes para o fluido de perfuração, 

influenciando diretamente as propriedades reológicas de suspensões, o que compromete 
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funções como a capacidade de carreamento dos cascalhos e habilidade da formação de 

estruturas de gel que impeçam a decantação dos cascalhos perfurados (PINTO et al, 2008). 

Sendo assim, busca-se a utilização de suspensões dispersas pela redução da viscosidade, 

através da individualização das partículas e homogeneidade do meio. Essas partículas sofrerão 

menor influência da gravidade e se manterão em suspensão por mais tempo. A utilização de 

polieletrólitos, com essa finalidade, já é comum em cimentação, por exemplo, utilizando 

poliésteres e policarboxilatos (CASTRO; PANDOLFELLI, 2009). A adsorção das 

macromoléculas nos materiais cerâmicos reduz a aglomeração de partículas através de 

repulsão eletrostática ou impedimento estérico (KAUPPI; ANDERSSON; BERGSTRÖM, 

2005). 

 Nos fenômenos de superfície há algumas variáveis atuantes, como natureza química 

do dispersante, massa molar, quantidade de carga, conformação adotada pela macromolécula 

em solução e espessura da camada adsorvida nas partículas (PANDOLFELLI et al., 2000; 

HOTZA, 1997; OLIVEIRA et al., 2000). Tais variáveis irão ditar o mecanismo de 

estabilização da suspensão. A contribuição da (a) energia potencial da atração de van der 

Waals entre as partículas, (b) as interações eletrostáticas entre as cargas existentes na 

superfície, (c) as repulsões decorrentes dos efeitos estéricos da macromolécula adsorvida na 

partícula e (d) espécies não adsorvidas, quantificam a energia total do sistema. A Figura 7 

apresenta os mecanismos de estabilização eletrostática e estérica. 

 

Figura 7 – Mecanismos de estabilização eletrostática e estérica 

 

Fonte: Adaptado de PARTICLE SCIENCES (2009) 

 

O controle de cargas na superfície das partículas em suspensão pode ser uma 

ferramenta de estabilização de sistemas coloidais e a resultante desse balanço de cargas é 

dependente da distância e da magnitude das cargas envolvidas (RAHAMAN, 2003). Pela 

Estabilização eletrostática 

Estabilização estérica 
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teoria DLVO (Derjaguin, Landau, Verwey, and Overbeek), o aumento da força iônica 

desfavorece a estabilidade de sistemas coloidais, assim como o ajuste de pH próximo ao ponto 

neutro de cargas, PI (ponto isoelétrico). Como exemplo disso, Chang et al. (1994) realizaram 

experimentos utilizando suspensões de alumina e verificaram que a resistência ao escoamento 

diminuía com o aumento da concentração de eletrólito. A presença de uma barreira repulsiva 

criada pelas cargas no meio tende a estender consideravelmente o tempo em que a partícula se 

mantém suspensa no meio. 

A estabilização de suspensões pode ocorrer também por efeitos estéricos do 

estabilizante. Usualmente, polímeros adsorvem na superfície das partículas em suspensão, 

minimizando as interações de van der Waals, mantendo-as afastadas por efeito da repulsão 

estérica das cadeias poliméricas. Para isso, os polímeros devem ter uma cadeia 

suficientemente longa, para sobrepor as forças atrativas entre as partículas. Contudo, não 

muito longa para que não gerem a floculação por ponte, onde ocorre agregação de partículas 

em mais de uma cadeia de polímero. 

Napper (1977) e Dunn (1986) comprovaram experimentalmente que massas molares 

de polímeros na ordem de 10
5
 contribuem efetivamente na estabilização de suspensões, 

utilizando polímeros como poliácido acrílico, poliacrilamidas, poliisobutileno e 

polivinilálcool (NAPPER, 1977). A conformação adotada por esses polímeros também é 

importante para ditar a eficiência da adsorção, além da qualidade do solvente, quantidade de 

grupos ancorantes e concentração polimérica. A Figura 8 ilustra algumas conformações 

adotadas por homopolímeros (A), copolímeros em bloco (B), copolímeros graftizados (C) e 

dispersantes de cadeia curta (D), respectivamente. (δ) representa a espessura da camada 

adsorvida. 

 

Figura 8 – Conformações adotadas por homopolímeros, copolímeros em bloco, copolímeros graftizados 

e dispersantes de cadeia curta 

 

Fonte: LEWIS (2000) 
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Quando ocorre a combinação de fatores estéricos e eletrostáticos (oriundos da repulsão 

da dupla camada elétrica) na estabilização de suspensões, atribui-se o resultado ao mecanismo 

de dispersão eletroestérica. Quando a adsorção da macromolécula ocorre de maneira mais 

significativa, usualmente ao utilizar polímeros com maiores massas molares, ocorre projeção 

das cadeias poliméricas para a solução e a contribuição estérica será mais relevante. Contudo, 

ocorrerá sempre a contribuição eletrostática, uma vez que os fenômenos de adsorção 

envolvem um conjunto de cargas elétricas na superfície das partículas (CASTRO; 

PANDOLFELLI, 2009). 

 A resultante das interações de longo alcance de van der Waals está presente atraindo 

partículas de mesma natureza. E sua influência na suspensão deve ser minimizada para a 

obtenção de sistemas estáveis. Para isso, forças de repulsões estéricas e eletrostáticas visam 

sobrepor essa atração natural das partículas. 

 Segundo Luckham e Rossi (1999), a forte adsorção de polieletrólitos nos sítios iônicos 

das argilas pode favorecer a floculação argilosa por pontes, em que uma mesma cadeia de 

polímero adsorve em diferentes partículas do mineral, unindo-as e favorecendo assim as 

interações de van der Walls. Esse fenômeno ocorre ao se utilizar polímeros com altas massas 

molares. 

 Quando as macromoléculas estão em excesso no meio, ao invés de estabilizar o 

sistema, pode ocorrer o inverso, a floculação por depleção. Quando moléculas ficam livres 

tendem a se ordenar governadas pelo potencial químico. A pressão osmótica faz com que o 

solvente “aprisionado” entre as partículas, seja expelido para a região com maior quantidade 

de moléculas livres, conduzindo assim uma aproximação entre as partículas e agregação 

(TUINIER; VLIEGENTHART; LEKKERKERKER, 2000; COSGROVE, 2005). 

 Para mensurar essas forças, usualmente é utilizado o potencial zeta (que através do 

potencial eletrostático quantifica as forças de repulsão eletrostática) e a subtração das forças 

atuantes entre as partículas para determinar a contribuição estérica (UCHIKAWA; 

HANEHARA; SAWAKI, 1997). 

O tamanho das partículas também exerce papel fundamental na estabilização de 

suspensões, uma vez que partículas muito grandes sofrem maior influência da gravidade, 

acelerando o processo de decantação e separação de fase. Por outro lado, partículas muito 

pequenas sofrem maior influência de forças atrativas de curta distância, ditas de van der 

Waals, podendo aglomerar-se e da mesma maneira sedimentar no meio (WASAN; 

NIKOLOV; MOUDGIL, 2005. SANTOS, 2010). 
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 A literatura mostra vários trabalhos evidenciando as boas interações estabelecidas 

entre a polivinilpirrolidona (PVP) e argila, favorecendo a dispersão em solução, assim como a 

formação de nanomateriais devido à esfoliação, indicando uma boa compatibilidade entre a 

carga e a matriz (KOO et al., 2003; LETAÏEF; ARANDA; RUIZ-HITZKY, 2005; ISRAEL; 

ZIPKIN; GÜLER, 2008; SZCZERBA et al., 2010; YAN et al. 2013; MONDAL et al., 2013). 

A flexibilidade da cadeia polimérica possibilita ainda a maior interação com a superfície da 

argila, favorecendo a adsorção. A estrutura química do PVP é mostrada na Figura 9. 

 

Figura 9 – Estrutura química da polivinilpirrolidona 

 

Fonte: NEGAHDARY et al. (2012) 

  

São encontradas na literatura três formas distintas de interação entre polímeros não 

iônicos com a superfície da argila: interação íon-dipolo, através do íon metálico na superfície 

do mineral interagindo com o polímero; interações por ligação de hidrogênio com a superfície 

carregada da argila e adsorção de segmentos do polímero na superfície (LEVY; FRANCIS, 

1975). Em função da alta constante dielétrica do PVP, a adsorção pelo mecanismo íon-dipolo 

é favorecida, além das interações por ligações de hidrogênio com o grupamento amida e a 

superfície do mineral (MONDAL et al., 2013). A Figura 10 apresenta um modelo 

esquemático mostrando a possível distribuição do PVP nas camadas adjacentes da 

montmorilonita. 
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Figura 10 – Modelo esquemático da possível distribuição do PVP entre as camadas de argila 

 

Fonte: Adaptado de SZCZERBA et al. (2010) 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 

 Os polímeros utilizados nesse trabalho, seus respectivos fornecedores e valores de 

massa molar média, são listados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Polímeros utilizados, seus fornecedores e massa molar média 

Polímero Fornecedor Massa Molar Média (g/mol) 

Polivinilpirrolidona de baixa 

massa molar (PVP BMM) 
Sigma 4x10

4
 

Polivinilpirrolidona de alta 

massa molar (PVP AMM) 
Sigma 3,6x10

5
 

Poliacrilamida Parcialmente 

Hidrolisada (HPAM) 
Floerger 1,72x10

6
 

Carboximetilcelulose (CMC) Petrobras 1,88x10
5
 

Goma Xantana (GX) Petrobras 4,2x10
5
 

Fonte: AUTOR (2016) 

 

 Além dos polímeros, foram utilizados bentonita (argila ativada), fornecida pela BUN 

(Bentonit União Nordeste), óxido de magnésio (Petrobras) e cloreto de sódio (ÊXODO 

CIENTÍFICA). 

Os equipamentos empregados estão listados abaixo. 

• Balança analítica Mettler; 

• Misturador Hamilton Beach; 

• Agitador magnético IKA; 

• Linear Swell Meter, modelo 2000, da FANN; 

• Compactador Hidráulico da FANN; 

• Medidor de pH digital B474 da Micronal; 

• Paquímetro; 

• Viscosímetro capilar Schott-Geräte, modelo AVS-360, acoplado a um banho 

termostático modelo CK 160; 

• Viscosímetro da FANN, modelo 35 A; 

• Filtro prensa API, Serie 300 da FANN; 
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• Filtro prensa API HTHP da FANN; 

• Estufa OLIDEF CZ; 

• Estufa Roller Over da FANN; 

 

4.2 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO CRÍTICA DOS POLÍMEROS (C*) 

 

 Com o auxílio de um viscosímetro capilar Schott-Geräte, modelo AVS-360, de 0,36 

mm de diâmetro, acoplado a um banho termostático, modelo CK 160, foi determinada a 

viscosidade intrínseca [η] do PVP de alta massa molar à temperatura constante de 25 °C. Foi 

preparada uma solução inicial de 15,0 g/L de polímero em água destilada e, após filtração 

através de membrana Millipore de acetato de celulose de tamanho de poro 0,45 µm, foram 

feitas diluições para se alcançar as concentrações 10,0; 7,5; 4,0 e 2,0 g/L. Todas as medidas 

de tempo de escoamento das soluções foram realizadas em triplicata, e o resultado 

apresentado como a média dos valores. 

  Foram determinadas as viscosidades relativa (µrel), específica (µsp) e reduzida (µred), a 

partir das Equações 1, 2 e 3, respectivamente, sendo t o tempo de escoamento da solução 

polimérica, t0 o tempo de escoamento do solvente, ambos expressos em segundos, e C a 

concentração do polímero. A viscosidade intrínseca foi obtida a partir das Equações de 

Huggins (Equação 4) e Kraemer (Equação 5), extrapolando as curvas para concentração zero 

(PAMIES et al., 2008). k' e k”, são as constantes de Huggins e Kraemer, respectivamente. 

 

µ𝑟𝑒𝑙 =  
𝑡

𝑡0
 (Equação 1) 

µ𝑠𝑝 =  
𝑡 − 𝑡0

𝑡0
 (Equação 2) 

µ𝑟𝑒𝑑 =  
𝜇𝑠𝑝

𝐶
 (Equação 3) 

µred =  
µsp

C
= [µ] + k′[µ]2C (Equação 4) 

(ln µrel)

C
= [µ] + k′′[µ]2C (Equação 5) 

 

A concentração crítica (C*
) foi obtida a partir da aproximação da Equação 6, para 

polímeros de cadeia flexível (KULICKE; CLASEN,  2004). 
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𝐶∗ =  
2,5

[µ]
 (Equação 6) 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DA ARGILA ATIVADA 

 

 Os ensaios de caracterização da argila para utilização como viscosificante seguiram os 

procedimentos descritos na norma PETROBRAS N-2605 (1998). 

 

4.3.1 Determinação da viscosidade aparente, plástica, limite de escoamento, filtrado e 

pH 

 Foram adicionados 24,3 g da argila em um recipiente com 500 mL de água destilada e 

misturados com auxílio do agitador Hamilton Beach da Fann à 16000 rpm por 20 minutos. 

Decorrido esse tempo, a mistura ficou em repouso por 24 horas, e homogeneizada por mais 5 

minutos antes dos ensaios reológicos e de filtração. As propriedades reológicas foram 

determinadas através do viscosímetro Fann 35A. O volume de filtrado foi obtido a 100 psi e 

30 minutos de ensaio, utilizando o filtro prensa API também da Fann. O pH foi obtido através 

de um medidor digital B474 da Micronal. 

 

4.3.2 Determinação do teor de umidade 

 

 Foram pesados 10g da argila ativada e transferidos para um recipiente de porcelana. A 

amostra foi exposta a temperatura de 105 ºC, através de uma estufa, para secagem e a perda 

de massa acompanhada com o auxílio de uma balança analítica até permanecer constante. 

 

4.4 PREPARO DOS FLUIDOS 

 

 A preparação dos fluidos aquosos de alto desempenho seguiu a sequência da Tabela 2, 

em que estão descritos os reagentes e concentrações utilizadas. 
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Tabela 2 – Constituintes utilizados nos fluidos de perfuração (g/L) 

Formulações F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 

Água 350,5 mL 

HPAM - 7,1 4,3 4,3 4,3 7,1 7,1 7,1 4,3 4,3 7,1 7,1 

GX 7,1 - - - - - - - - - - - 

MgO 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Bentonita 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 

PVP AMM  - - - 4,3 7,1 4,3 5,7 - - - - - 

PVP BMM  - - - - - - - 4,3 4,3 7,1 5,7 5,7 

CMC 5,7 - - - - - - - - - - - 

NaCl 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 

BaSO4 - - - - - - - - - - - 57,0 

Fonte: AUTOR (2016) 

 

 Os produtos foram adicionados em um misturador Hamilton Beach, mantido sob 

rotação constante de 16.000 rpm, em intervalos de 10 minutos, para facilitar a solubilização 

ou dispersão no meio. Em seguida, os fluidos foram condicionados à temperatura de 93 ºC e 

121 ºC, sob constante cisalhamento de 60 rpm, com o auxílio da estufa Roller Over da FANN, 

mimetizando as condições de poços de alta temperatura por 16 horas. Após o 

condicionamento, foram feitas as análises reológicas e de filtração. 

 

4.5 ANÁLISE DOS PARÂMETROS REOLÓGICOS 

 

 As medidas reológicas foram realizadas em viscosímetro da FANN, modelo 35 A, 

seguindo a norma API 13B-2 (2003), para fluidos não aquosos, por serem estes os fluidos 

normalmente utilizados em perfurações ATAP. Esse procedimento foi adotado por não existir 

uma norma específica para fluidos aquosos de alto desempenho. Em geral, são utilizados os 

fluidos sintéticos para essa aplicação. Foram feitas determinações da força-gel (FG), 

viscosidade aparente (VA), limite de escoamento (τL) e viscosidade plástica (VP), na 

temperatura de 50 ºC, a partir das Equações 7 a 12. 

𝜏 = 0,51. 𝜃𝑟𝑜𝑡 (𝑃𝑎)  (Equação 7) 

ẏ = 𝑟𝑜𝑡 . 1,703 (𝑠−1) (Equação 8) 
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𝑉𝐴 =  
𝜏

ẏ
 (𝑐𝑃) (Equação 9) 

𝑉𝑃 =  
𝜏2 − 𝜏1

ẏ2 −  ẏ1
 (𝑐𝑃) (Equação 10) 

𝜏𝐿 =  𝜏 − 𝑉𝑃ẏ (𝑃𝑎) (Equação 11) 

𝐹𝐺 =  𝐺𝑓 −  𝐺𝑖 (𝑃𝑎) (Equação 12) 

 

Onde: 𝜏 é a tensão de cisalhamento, 𝜃𝑟𝑜𝑡 representa a deflexão da mola correspondente à 

rotação por minuto do equipamento, ẏ é a taxa de cisalhamento, 𝜏2 a tensão de cisalhamento 

referente à ẏ2 = 1022 s
-1

, 𝜏1 a tensão de cisalhamento correspondente a ẏ1 = 511 s
-1

, 𝐺𝑖 é a 

força gel inicial a 10 s e 𝐺𝑓 é a força gel final a 10 mim. 

 

4.6 MEDIDAS DE FILTRAÇÃO EM ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO 

 

 Os testes de filtração estática foram feitos utilizando o filtro prensa API de alta 

temperatura e pressão, em uma célula de filtração de aço inoxidável. As medidas foram 

realizadas na temperatura de 93 ºC e 121 ºC, à pressão de 500 psi. Para as filtrações a 121 ºC, 

foi utilizado um condensador para obtenção do filtrado e uma contrapressão de 100 psi, ou 

seja, a pressão na entrada foi 600 psi e 100 psi na saída (API, 1988). A contrapressão é 

necessária para evitar a volatilização do filtrado. 

 

4.7 ESTUDO DA ESTABILIDADE TÉRMICA 

 

 Com o auxílio do viscosímetro da FANN, modelo 35 A e um copo térmico, as 

propriedades tensão limite de escoamento (τL) e força gel (FG) foram acompanhadas, 

utilizando as Equações 11 e 12, variando as temperaturas de 30 a 80 ºC, com intervalos de 10 

ºC entre cada medida, a fim de verificar a estabilidade do sistema proposto em manter os 

parâmetros reológicos estáveis em condições dinâmicas e estáticas. Não foram feitas medidas 

em temperaturas superiores por limitações do equipamento. 
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4.8 MEDIDAS DE TAXA DE INCHAMENTO LINEAR DE CORPOS DE PROVA DE 

ARGILA ATIVADA 

  

Foram preparados corpos de prova de argila ativada de acordo com o procedimento 

descrito no manual do equipamento. Para confecção de cada pastilha, foram pesados 20 g de 

argila ativada, que foram colocadas em um cilindro compactador e submetidas a uma pressão 

de 10.000 psi por 1 h e 30 min. Para a compactação, foi utilizado o compactador hidráulico do 

Linear Swell Meter (FANN). Em seguida, as alturas das pastilhas foram medidas com o 

auxílio de um paquímetro, em polegadas. 

 O equipamento utilizado para medir a taxa de inchamento foi o Linear Swell Meter, 

modelo 2000, 4 canais, da FANN. Os corpos de prova foram imersos em água destilada e nas 

soluções indicadas na Tabela 2, para analisar o comportamento individual dos produtos 

quanto à interação com a argila. Através de um software, a taxa de inchamento linear das 

pastilhas de argila ativada foi medida na presença dos diferentes fluidos em um tempo de 

aproximadamente 7 horas. 

A Tabela 3 apresenta os polímeros utilizados nos ensaios de inchamento linear e suas 

respectivas concentrações poliméricas. A concentração dos polímeros foi selecionada com 

base nas formulações que apresentaram maior eficiência nos testes reológicos, da filtração e 

estabilidade térmica. 

 

Tabela 3 – Produtos utilizados nos ensaios de inchamento linear 

Polímero Concentração (g/L) 

PVP AMM 4,3 

PVP BMM 5,7 

HPAM 3,7 

Inibidor A (produto comercial) 20 

Fonte: Autor (2016) 

 

 Todos os testes foram realizados em duplicata, sendo utilizadas as médias dos 

resultados e de maneira aleatória. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO CRÍTICA DOS POLÍMEROS 

 

 Foi determinada a concentração crítica da polivilpirrolidona por viscosimetria capilar, 

utilizando as Equações de Huggins e Kraemer (Equações 4 e 5, respectivamente) . A Figura 

11 apresenta as curvas de viscosidade reduzida e do logaritmo da viscosidade relativa com a 

variação da concentração da solução de PVP AMM. 

 

Figura 11 – Curvas de viscosidade reduzida e do logaritmo da viscosidade relativa em função da concentração 

da polivinilpirrolidona por (♦) Huggins e (▲) Kraemer 

 

Fonte: AUTOR (2016) 

 

 Foi obtida uma viscosidade intrínseca [η] de 0,18 L/g. Utilizando a Equação 6, foi 

determinada a concentração crítica do PVP como sendo 13,9 g/L. Foi escolhido trabalhar em 

um sistema diluído, onde a concentração de polímero em solução é menor que a concentração 

crítica, para favorecer as interações do polímero com o solvente e minimizar as interações 

polímero-polímero. A individualização e maior mobilidade das cadeias de polímeros no 

sistema diluído favorece a interação das cadeias poliméricas com as partículas em suspensão 

no meio e minimiza a atração causada por mecanismo de depleção (DONDOS; 

TSITSILIANIS; STAIKOS, 1989; SKELLAND; MENG, 1996; COSGROVE, 2005). 

 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

ln
(ɳ

 r
el

a
ti

v
a

)/
C

 (
L

/g
) 

ɳ
re

d
u

zi
d

a
 (

L
/g

) 

Concentração (g/L) 

Kraemer

Huggins



38 
 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DA ARGILA ATIVADA 

 

 São listadas na Tabela 4 as propriedades obtidas para a argila ativada empregada no 

estudo, assim como os requisitos exigidos de utilização de argilas ativadas como 

viscosificantes em fluidos de perfuração, segundo a norma PETROBRAS N-2605 (1998). 

 

Tabela 4 – Propriedades da argila ativada e os requisitos para sua utilização como viscosificante em fluidos de 

perfuração 

Propriedade 
Limites estabelecidos pela 

N-2604 PETROBRAS 
Argila ativada 

 Mínimo Máximo  

Viscosidade Aparente, cP 15,0 - 9 

Viscosidade Plástica, cP - - 6 

Limite de Escoamento, N/m
2 

- 1,5 x VP 3,1 

Umidade, % - 4 10,7 

pH - - 9,79 

Filtrado API, mL - 14 18 

Fonte: Autor (2016) 

 

 Os valores da Tabela 4 indicam que a argila ativada utilizada no estudo está um pouco 

acima dos limites recomendados pela norma para os valores de umidade, filtrado e um pouco 

abaixo do valor desejável de viscosidade aparente. O baixo valor de viscosidade aparente tem 

relação direta com o caráter sódico da argila e interfere diretamente no seu inchamento. 

Baixos valores de viscosidade aparente indicam uma baixa retenção da água e menor caráter 

sódico, que dificulta a dispersão da argila em água e reflete no aumento do volume de filtrado. 

 

5.3 ENSAIOS REOLÓGICOS E DE FILTRAÇÃO 

 

 Inicialmente, os fluidos poliméricos, listados na Tabela 2, foram submetidos ao 

envelhecimento térmico de 93 °C para simular as condições de temperatura e cisalhamento no 

interior do poço. São mostrados na Figura 12 os resultados de viscosidade aparente (a) e de 

volume de filtrado (VF) obtidos das formulações listadas na Tabela 1, utilizando o PVP de 

alta massa molar. 
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Figura 12 – Viscosidade aparente e volume de filtrado para as formulações com PVP de alta massa molar 

realizadas após envelhecimento térmico a 93º C 

 

Fonte: AUTOR (2016) 

 

Já na Figura 13 estão representados os resultados obtidos para as formulações onde foi 

utilizado o PVP de baixa massa molar. 

 

Figura 13 – Viscosidade aparente e volume de filtrado para as formulações com PVP de baixa massa molar 

realizadas após envelhecimento térmico a 93º C 

 

Fonte: AUTOR (2016) 

 

 As formulações F1 e F2 fazem referência à base dos fluidos, sem PVP, apenas HPAM. 

É possível notar que a adição da polivinilpirrolidona em ambos os sistemas contribuiu para a 
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redução do volume de filtrado e a massa molar influenciou de maneira distinta em cada 

sistema. 

 Para fluidos aquosos submetidos à alta temperatura e alta pressão, Remont et al. 

(1977) considera como valores ótimos de volume de filtrado os compreendidos no intervalo 

de 10 a 25 mL (destacado nas Figuras 12 e 13). Seguindo essa orientação, pode-se considerar 

que as formulações F5 e F6 exibiram valores dentro do intervalo de volume de filtrado. É 

possível notar também que a adição do PVP de alta massa molar no sistema elevou bastante a 

viscosidade. As formulações contendo PVP de alta massa molar praticamente tiveram as 

propriedades reológicas duplicadas em comparação aos demais fluidos, consequência da 

floculação argilosa, favorecida pelas interações dos polímeros vinílicos de alta massa molar 

com o argilomineral por interações eletrostáticas e estéricas. Associações do tipo face-aresta, 

aresta-aresta entre as partículas de argila podem ter contribuído também para a floculação do 

sistema, favorecidos pelos polímeros de alta massa molar (LUCKHAM, ROSSI; 1999) 

 Já nas formulações em que foi adicionado o PVP de baixa massa molar, verificou-se 

redução tanto na viscosidade dos fluidos quanto no processo de filtração, que foram atribuídos 

à melhor dispersão do argilomineral, embasado na redução da viscosidade aparente e no 

volume de filtrado. As formulações F9 e F10 apresentaram os mais adequados valores de 

filtrado, isto é, de 24 mL. 

 Um baixo volume de filtrado para fluidos contendo argila indica ainda qualidade 

coloidal do sistema, diminuindo a disponibilidade de água livre no meio (STEFAN, 1966). 

Benna et al (2001) correlacionaram parâmetros como a concentração da argila e a espessura 

de reboco à diminuição do filtrado e à formação de sistemas dispersos e, consequentemente, à 

redução da permeabilidade. Além disso, a formação de sistemas dispersos, segundo Pereira 

(1979), favorece o tamponamento dos poros do reboco e minimiza o processo de filtração. 

Foram observados para os fluidos com PVP de baixa massa molar rebocos menos espessos e 

mais plásticos. 

 Corroborando com os resultados, estudos de Gozzo, Cunha e Menegalli (2009) 

mostraram que a poliacrilamida parcialmente hidrolisada possui alto grau de difusão em meio 

poroso e que em altas pressões favorece a formação de um reboco menos permeável, 

minimizando a invasão da fase aquosa na formação rochosa verificada nas formulações. 

 A formulação F0 contendo polímeros naturais (goma xantana e carboximetilcelulose) 

também foi submetida aos ensaios reológicos e de filtração à alta temperatura e pressão. Os 

ensaios de filtração mostraram a instabilidade dos fluidos aquosos convencionais para 

aplicações em condições severas de temperatura e pressão, sendo obtidos filtrados superiores 
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a 40 mL, a 93º C e 500 psi. Os resultados referentes às propriedades reológicas serão 

mostrados com os fluidos otimizados e no estudo da estabilidade térmica dos fluidos. 

 As Figuras 14 e 15 apresentam as curvas de viscosidade dos fluidos otimizados para os 

dois sistemas, além do fluido-base sem PVP (F1) e do fluido convencional com polímeros 

naturais (F0). Todos os fluidos apresentaram comportamento pseudoplástico, em que se 

observa a redução da viscosidade com a taxa cisalhamento. 

 

Figura 14 – Curvas de viscosidade dos fluidos otimizados para as formulações com PVP de alta massa molar 

F5 (■) e F6 (♦), fluido base F1 (●) e utilizando polímeros naturais F0(▲), a 50°C 

 

Fonte: AUTOR (2016) 
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Figura 15 – Curvas de viscosidade dos fluidos otimizados para as formulações com PVP de baixa massa molar 

F9 (■) e F10 (♦), fluido base F1 (●) e utilizando polímeros naturais F0(▲), a 50°C 

 

Fonte: AUTOR (2016) 

 

É possível notar que os fluidos com o PVP de alta massa molar apresentaram maiores 

viscosidades. Em baixas taxas de cisalhamento, F1 (sem PVP) apresentou maiores valores de 

viscosidade, uma vez que a formulação apresenta apenas a poliacrilamida parcialmente 

hidrolisada e apresenta comportamento tixotrópico, natural de fluidos poliméricos. Já os 

fluidos F9 e F10 exibiram viscosidade inferior ao fluido-base, indicando efeito dispersante do 

PVP de baixa massa molar. 

Apesar do PVP não possuir carga em sua estrutura, contudo interações específicas 

podem ocorrer entre os sítios iônicos nas superfícies da argila e o grupo amida presente no 

PVP, favorecendo a estabilização estérica e sua dispersão em solução (MONDAL et al., 

2013). 

 

5.4 ESTUDO DE ESTABILIDADE TÉRMICA 

 

O estudo de estabilidade térmica foi realizado para as melhores formulações de cada 

sistema (F5 e F10) e para o fluido com polímeros naturais (F0), através da avaliação da tensão 

limite de escoamento e da força gel. Os resultados são apresentados nas Figuras 16 e 17, 

respectivamente. 
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Figura 16 – Efeito da temperatura na tensão limite de escoamento sobre as formulações: (♦) F0; (■) F5; (▲) 

F10 

 

Fonte: AUTOR (2016) 

  

É conhecido que o aumento da temperatura favorece a floculação de sistemas argilosos 

dispersos, sendo necessário o uso de dispersantes para o controle de géis progressivos em 

casos de parada da operação. Parâmetros como tensão limite de escoamento e força gel podem 

auxiliar em auferir como estão dispostas as partículas na formação de sistemas hidroargilosos 

(CAENN; DARLEY; GRAY, 2011). É possível observar que a formulação F5 com PVP de 

alta massa molar apresentou as maiores tensões limites de escoamento, indicativo de sistemas 

floculados. Já F10 apresentou as menores tensões em toda a faixa de temperatura, o que foi 

atribuído à menor massa molar do PVP, que contribui para a dispersão argilosa 

(PERRICONE; ENRIGHT; LUCAS, 1986). A formulação F0 com polímeros naturais 

apresentou um comportamento intermediário, com contribuições da rigidez dos 

polissacarídeos (BREYDO et al., 2014). 

Contribuição das interações eletrostáticas e estéricas do sistema resultante das cargas 

no meio, além de flexibilidade dos polímeros e fenômenos de superfície entre partículas 

interferem diretamente na tensão limite de escoamento (BARBOSA, 2006). Sendo assim, é 

possível auferir que os resultados são uma implicação de efeitos eletrostáticos e efeitos 

estéricos de repulsão dos polímeros com as partículas de argila, propiciando maior interação 

das partículas em suspensão com a água, causando uma dispersão do sistema devido ao 

aumento da área de contato, que ocasiona instantaneamente a redução da fricção e, portanto, 

reduz o limite de escoamento, observado na formulação F10. Já o PVP de alta massa molar 

contribuiu para o fenômeno de depleção por ponte, favorecendo as interações do tipo 
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partícula-partícula e associações do tipo aresta-aresta e face-aresta, resultando em aumento do 

limite de escoamento. 

 

Figura 17 – Efeito da temperatura na força gel sobre as formulações: (♦) F0; (■) F5; (▲) F10 

 

Fonte: AUTOR (2016) 

 

Os resultados de força gel corroboraram com os resultados anteriores. A formulação 

F10 manteve a força gel constante em toda a faixa de temperatura, mostrando que o PVP de 

baixa massa molar contribuiu para formar um sistema argiloso disperso, mantendo os 

parâmetros reológicos estáveis mesmo em condições adversas de temperatura. Já em F5, 

observou-se a formação de géis progressivos com o aumento da temperatura, em que se 

observa o aumento da resistência mecânica da estrutura de gel com o aumento da temperatura, 

contribuindo para solidificação dos fluidos, como foi evidenciado por Larsen (2007). Esse é 

um fenômeno comum em sistemas floculados e que dificulta a retomada nas operações após 

uma parada, pois é necessária uma maior potência das bombas, comprometendo a segurança 

da operação e podendo levar a fraturas induzidas e, inclusive, à perda do poço.  

No fluido F0, com polímeros naturais, é possível observar queda da força gel com o 

aumento da temperatura, evidenciando a sensibilidade dos polissacarídeos ao calor. Por volta 

de 60 ºC, o sistema reduziu a força gel a zero e isso compromete a operação, pois fluidos sem 

força gel não mantêm os cascalhos perfurados em suspensão em caso de uma parada na 

operação, comprometendo, assim, a limpeza do poço, função fundamental dos fluidos de 

perfuração. 

Os resultados reológicos e das propriedades de filtração em alta temperatura e 

salinidade dos fluidos utilizando os polímeros vinílicos e bentonita são resultantes da 
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interação entre esses coloides e podem ser explicados pelas interações que ocorrem entre os 

polímeros e a carga mineral. Os polímeros vinílicos apresentam uma boa estabilidade térmica, 

devido às suas cadeias principais serem majoritariamente constituídos por ligações carbono-

carbono (PAOLI, 2008). Além disso, os grupamentos amida, o anel heterocíclico e a presença 

de carga na estrutura dos polímeros possibilitam a interação com as cargas da argila. A Figura 

18 elucida um pouco esse mecanismo. O anel heterocíclico volumoso presente no PVP 

interage com a superfície carregada da bentonita, através dos grupamentos amida por ligações 

de hidrogênio, levando à adsorção e encapsulamento, o que conduz à individualização das 

partículas por estabilização estérica, devido ao efeito espaçador do anel (YAN et al., 2013).  O 

resultado dessa interação dos polímeros com a carga mineral em um estado disperso propicia 

o aumento da resistência térmica dos fluidos, como também uma maior dispersão e facilidade 

de empacotamento na formação do reboco, contribuindo para as propriedades da filtração pela 

redução de sua permeabilidade (WU et al., 2002). 

 

Figura 18 – Representação esquemática da interação entre as moléculas de água, betonita e polímero 

 

Fonte: Adaptado de YAN et al. (2013) 

 

A adsorção do PVP que leva ao encapsulamento e individualização das partículas de 

argila em solução é resultado das interações específicas na superfície do mineral com a cadeia 

polimérica. A Figura 19 mostra uma representação esquemática destas interações entre PVP e 

uma montmorilonita sódica (MMT Na
+
). O trabalho de Letaïef, Aranda e Ruiz-hitzky (2005) 
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mostrou que os anéis heterocíclicos do polímero ficam orientados em paralelo ao espaço basal 

da argila, interagindo com os sítios carregados do mineral e os cátions trocáveis. 

  

Figura 19 – Representação esquemática das interações entre PVP e uma montmorilonita sódica 

 

Fonte: Adaptado de MONDAL et al. (2013) 

 

 Polímeros vinílicos apresentam ainda a vantagem de sofrerem menor influência de 

degradação por bactérias, tendo em vista que os polímeros naturais são formados por unidades 

de monossacarídeos ligados através de ligações glicosídicas mais susceptíveis à ação 

biológica (PREMRAJ; DOBLE, 2005). 

 

5.5 PERCENTUAL DE INCHAMENTO LINEAR COM CORPOS DE PROVA DE 

ARGILA EM DIFERENTES SOLUÇÕES 

 

 Foi realizado um estudo de inchamento linear de corpos de prova de argila e verificado 

os tipos interações com os polímeros empregados nos fluidos de alto desempenho. As 

concentrações utilizadas estão listadas na Tabela 3 e foram baseadas nos fluidos que 

apresentaram os melhores desempenhos nos ensaios reológicos, de filtração e de estabilidade 

térmica. A Figura 20 apresenta os resultados obtidos no Linear Swell Metter (LSM) para os 

polímeros estudados, além do ensaio com água destilada (branco) e um inibidor comercial 

(inibidor A), a título de comparação. 
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Figura 20 – Percentual de inchamento linear com corpos de prova de argila em: (□) Água; (x) Inibidor A 20 g/L; 

(о) PVP AMM 7,1 g/L; (◊) PVP BMM 5,7 g/L; (Δ) HPAM 3,7 g/L 

 

Fonte: AUTOR (2016) 

 

 O LSM mede o percentual de inchamento de um corpo de prova de argila em uma 

determinada solução. Durante o experimento, dependendo do tipo de interação entre a argila e 

o fluido analisado, diferentes efeitos podem ser observados. É possível notar que a água 

apresentou os maiores parâmetros cinéticos de inchamento entre todas as amostras avaliadas, 

o que também demonstra uma boa dispersibilidade do argilomineral em solução, 

evidenciando a forte interação do mineral com fluidos polares como a água. 

 Quando o PVP de baixa massa molar (PVP BMM) foi utilizado, na concentração de 

5,7 g/L, houve maior dispersão do corpo de prova argiloso, assemelhando ao perfil em água. 

Esse efeito pode ser atribuído à estabilização estérica, dificultando a interação na região de 

atuação das forças de van der Waals, através do aumento da distância entre as partículas de 

argila (OLIVEIRA et al., 2000).  A alta constante dielétrica do PVP também favorece a 

adsorção pelo mecanismo íon-dipolo (LEVY; FRANCIS, 1975), além das interações por 

ligações de hidrogênio com o grupamento amida e a superfície do mineral, minimizando 

assim a aproximação natural das partículas e agregação (MONDAL et al., 2013). 

 Nas soluções de polímeros de alta massa molar (PVP AMM e HPAM), observou-se a 

formação de estruturas fibrosas (Figura 21), caracterizadas por uma série de filamentos 
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consecutivos em contato com a superfície. Esse efeito macroscópico, levando a formação de 

fibras com baixo caráter hidrofílico, foi favorecido pela adsorção da HPAM nos sítios iônicos 

da argila e pelas interações estabelecidas com o grupamento amida do PVP e os grupos 

hidroxila na superfície basal do argilomineral. A adsorção promove a blindagem das cargas 

no meio e permite a interação atrativa entre flocos pela associação entre as partículas, 

fenômeno mais incidente ao se utilizar polímeros de alta massa molar (LETAÏEF, ARANDA, 

RUIZ-HITZKY, 2005. LUCKHAM; ROSSI, 1999; TUINIER, VLIEGENTHART, 

LEKKERKERKER, 2000). 

 Em contato com a água doce, o corpo de prova de argila tende a hidratar e formar uma 

suspensão argilosa, em que, por questões osmóticas, a água penetra o espaçamento basal da 

argila, dispersando o mineral em solução, com o objetivo de igualar as concentrações no 

meio. O efeito macroscópico é o intumescimento do mineral ao passar pela tela em aço inox 

do equipamento. Já quando é utilizada uma solução polimérica, como HPAM ou PVP AMM, 

interações específicas são estabelecidas, como foi dito anteriormente, em que a adsorção do 

polímero no mineral, dificulta a interação com a água, tornando a superfície da partícula 

menos hidrofílica, sendo assim, ao passar pela tela em aço inox, são observadas a formação 

dessas estruturas compactas e bem distribuídas, cuja afinidade com a água é reduzida, não 

permitindo a dispersão do mineral em solução. 

 

Figura 21 – Filamentos de argila gerados durante o teste LSM na presença de solução de HPAM 3,7 g/L 

    

Fonte: AUTOR (2016) 

 

 Em nível molecular, Luckham e Rossi (1999) estudaram os mecanismos de adsorção 

de polímeros em suspensões de bentonita, onde foram observadas algumas configurações 

resultantes da interação polímero-argila. A configuração estirada caracteriza-se por uma série 

de segmentos consecutivos de polímero adsorvido no substrato mineral, em contato direto 

com a superfície. Já a configuração do tipo alça consiste de segmentos em contato apenas com 

o meio líquido, afastando as partículas. Enquanto que a do tipo cauda leva a projeção das 
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cadeias poliméricas livres em solução, podendo interagir com outras partículas e favorecer a 

floculação por ponte. As configurações estiradas e do tipo alça, contribuem para estabilização 

da suspensão, favorecendo a dispersão do mineral em solução, pela neutralização das cargas e 

minimização das forças atrativas entre partículas (BREEN, 1999). 

 Como proposto por Breen, (1999), acredita-se que o PVP AMM e HPAM tenham 

contribuído para blindagem das cargas e por interações em nível molecular estabelecidas entre 

as partículas, dificultado a hidratação em água, comprovando a adsorção dos polímeros na 

superfície da argila, sendo formadas estruturas fibrosas de baixo caráter hidrofílico e bem 

compactadas. 

 

5.6 TESTE COM FLUIDOS ADENSADOS 

 

 A formulação 10, que apresentou os melhores resultados reológicos, de filtração e 

estabilidade térmica, contribuindo para a formação de um sistema hidroargiloso disperso, foi 

adensada utilizando sulfato de bário (BaSO4), com a finalidade de melhorar as propriedades 

da filtração para 1,078 g/cm
3
, utilizando 20g de barita. A Figura 22 apresenta as curvas de 

viscosidade da formulação original e utilizando o agente de ponte. 

 

Figura 22 – Curvas de viscosidade da formulação F11: (♦) adensada com BaSO4; (■) formulação base F10, a 

50°C 

 

Fonte: AUTOR (2016) 
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É possível observar o mesmo comportamento reológico nos fluidos, uma vez que o 

BaSO4 não alterou a viscosidade, por manter-se apenas em suspensão no fluido. A filtração à 

alta temperatura e pressão resultou em um volume de 12 mL, 50% inferior em relação à 

formulação não adensada, com valores bem similares aos de fluidos sintéticos atualmente 

utilizados em operações ATAP. A associação entre polímeros e agentes de ponte como o 

BaSO4 contribuem para um tamponamento mais eficiente, minimizando o processo de 

filtração. Os efeitos dessa associação entre os sólidos em suspensão e polímeros melhoram as 

características do reboco e reduz o processo de filtração graças a sua incorporação nos poros 

da formação de forma a selar de maneira mais eficiente.  

Segundo Queiroz Neto (2006) o uso de agentes de ponte, como o sulfato de bário, 

auxilia na formação do reboco, enquanto a fração líquida tende a penetrar a formação, os 

sólidos em suspensão no fluido e partículas menores que os poros da formação, tamponam a 

região de poros minimizando o processo de filtração e invasão do fluido para a formação, 

através da formação do reboco interno e externo constituído por partículas maiores. O 

controle na filtração em fluidos de perfuração minimiza a interação de formações reativas 

com o fluido, aumentando a estabilidade química do sistema, além de minimizar os danos à 

formação, que afeta diretamente as permeabilidades e produtividade dos campos petrolíferos. 

 O baixo resultado de filtrado torna-se bem expressivo sendo comparado aos fluidos 

não aquosos utilizados em operações de campo que demandam fluidos de alta estabilidade 

térmica atualmente. 
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6 CONCLUSÕES 

 

I. Os fluidos aquosos convencionais, de fato, não são adequados para aplicações ATAP, 

uma vez que não mantêm os parâmetros reológicos estáveis, perdendo sua capacidade 

de formar géis, em temperaturas por volta de 60 ºC, e não resistem à filtração em 

condições severas. 

II. A polivinilpirrolidona, em associação com a poliacrilamida parcialmente hidrolisada e 

a bentonita, minimizou o processo de filtração, formando um reboco de baixa 

permeabilidade e espessura. 

III. A utilização de polímeros com massas molares diferentes atuou de maneiras distintas 

no sistema. O PVP de alta massa molar contribuiu para formação de sistemas 

floculados com altos valores de viscosidade aparente, tensão limite de escoamento e 

géis. Por outro lado, o PVP de baixa massa molar favoreceu a individualização das 

partículas por efeitos de estabilização, formando sistemas dispersos e com 

propriedades reológicas estáveis. 

IV. Os fluidos de perfuração utilizando PVP de baixa massa molar apresentaram menores 

valores de tensão limite de escoamento e manteve a força gel estável em toda a faixa 

de temperatura estudada, comprovando a viabilidade de aplicação do sistema em 

poços ATAP. 

V. Os ensaios de inchamento linear corroboram os resultados previamente alcançados, 

onde é possível observar que o PVP de baixa massa molar apresenta um perfil similar 

ao da água destilada, favorecendo a dispersão do argilomineral em solução. 

VI. Os ensaios com fluidos adensados exibiram ótimos resultados, com valores de volume 

de filtrado de 12 mL, 50% inferiores aos fluidos não adensados, com resultados bem 

próximos a fluidos sintéticos reais aplicados atualmente em campo. 

VII. A nova proposta de fluidos aquosos de alto desempenho para aplicações em poços de 

alta temperatura e pressão se mostra como uma alternativa bastante promissora em 

substituição aos fluidos sintéticos, que são mais onerosos e agressivos ao meio 

ambiente. 
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