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RESUMO 

 

 

Na perfuração de um poço de petróleo é imprescindível a utilização do fluido de perfuração, pois 

são eles os responsáveis pelo controle de diversos fatores, como o transporte de sólidos, 

refrigeração e lubrificação da broca além do o balanço de pressões no poço durante a perfuração. 

Ao retornar o fluido de perfuração necessita ser tratado por diversos equipamentos como a peneira 

vibratória, hidrociclones e centrífugas. Este trabalho tem como proposta fazer estudos e análises 

para a seleção de peneiras vibratórias no sistema de tratamento de lamas em sondas de perfuração, 

avaliando-se a capacidade das peneiras no processo de separação de sólidos. O desenvolvimento 

da proposta será feito com base em estudo das características das formações geológicas, além de 

um mapa comparativo de seleção de peneiras de acordo com catálogos de fabricante, permitindo 

assim a identificação dos parâmetros de maior influência no processo de tratamento da lama. 

Como resultados esperados, pretende-se obter o volume de cascalho e lama gerados, além das 

taxas de produção de cascalhos e lama durante a perfuração, para posteriormente avaliar a 

capacidade e a quantidade de peneiras que melhor atenderão ao volume proveniente do poço. 

Palavras-chave: Fluido de perfuração. Peneira Vibratória. Capacidade. Seleção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

In drilling an oil well, it is essential to use the drilling fluid, as they are responsible for the control 

of several factors, such as solids transport, cooling and lubrication of the drill bit in addition to 
the pressure balance in the well during drilling. When returning the drilling fluid needs to be 

treated by various equipment such as the shale shaker, hydrocyclones and centrifuges. This work 

proposes studies and analyzes for the selection of shale shaker in the sludge treatment system in 
drilling rigs, evaluating the capacity of the sieves in the process of separation of solids. The 

development of the proposal will be based on a study of the characteristics of the geological 

formations, as well as a comparative map of selection of sieves according to manufacturer's 
catalogs, thus allowing the identification of the parameters of greater influence in the treatment 

process of the sludge. The expected results are to obtain the volume of gravel and mud generated, 

besides the rates of production of gravel and mud during the drilling, to later evaluate the capacity 

and quantity of shale shaker that will best meet the volume coming from the well. 

Key-words: Drilling Fluid. Shale Shaker. Capacity. Selection 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A perfuração de um poço de petróleo é realizada através de uma sonda. As rochas 

são perfuradas pela ação rotativa de uma broca existente na extremidade de uma coluna 

de perfuração. Os fragmentos de rocha são removidos pela ação de um fluído de 

perfuração ou lama injetados por bombeamento nesta coluna (Thomas, 2001). Os fluidos 

de perfuração são responsáveis por lubrificar e refrigerar a broca, além de permitir o 

controle de diversos fatores, que se saírem do controle podem prejudicar toda a operação. 

Esses fluidos ou lamas de perfuração, segundo Thomas et al (2001), Ilzuka (2006) e 

Fernández et al (2009) desempenham dentre outras funções a de estabilizar a perfuração 

o poço e recolher os cascalhos produzidos conforme esta é executada. Conforme Schaffel 

(2002), o fluido tem ainda as funções de: bloquear a passagem de fluidos da formação 

para o poço, prevenindo kicks e blowouts; trazer informações de subsuperfície para 

posterior estudo da formação. O retorno da lama de perfuração de subsuperfície traz 

consigo diversos componentes além dos já adicionados anteriormente à mesma.  

Por se tratar de um elemento importante na produção, composto de materiais 

variados e de custo elevado, sua reutilização é viável através do seu tratamento. Para isso, 

uma etapa específica na perfuração é realizada, o tratamento de sólidos, que consiste na 

retirada de impurezas provenientes da formação, como cascalhos, gases dissolvidos e 

argilominerais (Thomas et al, 2001). A qualidade adequada do fluido de perfuração, a 

remoção eficiente de sólidos com baixa produção de resíduos, as condições de segurança, 

o meio ambiente e o modo de operação das peneiras vibratórias são todos aspectos 

relevantes para seleção adequada na indústria do petróleo. (Eritia ,2017) 

Na fase de tratamento ou condicionamento do fluido de perfuração, o mesmo é 

responsável por eliminar do recém-chegado fluido de perfuração as impurezas trazidas de 

subsuperfície, como sólidos e gases dissolvidos, e resfriar o fluido, para que ele possa ser 

reutilizado. Para esta finalidade, pode ser necessário a adição de componentes químicos 

para ajustar suas propriedades. O tratamento utiliza diversos equipamentos como a 

peneira vibratória, hidrociclones e centrífugas (Thomas et al, 2001), WANZELER 

(2016). 
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A motivação é levantar dados e informações que sejam base para trabalhos futuros 

que estudem cada equipamento do processo de controle de sólidos de maneira peculiar e 

também na busca da automação e otimização do processo. 

Este trabalho apresenta, portanto, uma proposta metodológica para seleção de 

peneiras vibratórias para o tratamento do fluido de perfuração em função da capacidade 

estimada a partir da análise de um poço fictício localizado na Bacia do Solimões, área 

com rica biodiversidade, com complexos e frágeis ecossistemas.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

O processo de prospecção, perfuração e produção de petróleo gera elevados 

custos para a empresa responsável pela retirada dos hidrocarbonetos da rocha 

reservatório. Com o aumento da produção de petróleo cresce também a necessidade e 

a produção dos fluidos para perfuração de poços. Estes fluidos na fase de retorno vêm 

com efluente e, como tal, deve receber o devido tratamento. O momento do descarte 

de efluentes deve ser consciente e respeitar os limites de toxicidade, pois este é o ponto 

mais crítico de poluição de um processo. A separação e a reutilização do fluido de 

perfuração são de suma importância para que se atenda às exigências da legislação 

ambiental em relação ao descarte de resíduos. Além disso, é imprescindível a 

recuperação do fluido utilizado por questões de redução de custos da etapa de 

perfuração. 

Companhias petrolíferas passaram a investir em pesquisas para o avanço da 

tecnologia do processo de separação e outros equipamentos para a remoção de 

partículas menores que aquelas retidas pela tela das peneiras. Até os dias atuais a 

peneira vibratória permanece como o principal equipamento do sistema de controle de 

sólidos e um indicador da eficiência de separação desse sistema, posto isso, percebe-

se a importância de se examinar e compreender os fenômenos que regem o 

peneiramento vibratório da lama de perfuração proveniente de um poço perfurado 

através de modelos computacionais que valide uma melhor performance energética no 

processo de tratamento do fluido.  

Além dos fatores operacionais supracitados, tem-se ainda a questão ambiental 

como fator de grande relevância ligado à necessidade de inserção de um sistema de 

controle de sólidos à etapa de perfuração de poços. No Brasil, o descarte de resíduos 

sólidos oriundos de atividades industriais, incluindo a exploração e produção de 

petróleo, é regulamentado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 

2010). Os limites estabelecidos pela legislação ambiental quanto ao teor de resíduo 

orgânico de fluido aderido ao cascalho a ser descartado são de 6,9% para base 

hidrocarbônica e 9,4% para base éster por peso de cascalho úmido. 
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A eficiência de qualquer operação é consequência de um planejamento bem 

executado, na perspectiva da engenharia de perfuração de poços exige diversas etapas 

de planejamento e regulamentação para obtenção do produto final. Dessa forma, o 

seguinte trabalho pretende apresentar a relevância dos estudos para seleção de peneiras 

vibratórias no sistema de tratamento de lama de perfuração, a partir de análises das 

propriedades das rochas e do fluido. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo deste trabalho consiste em desenvolver uma proposta metodológica 

com base na litologia e propriedades da lama de perfuração para a seleção de peneiras 

vibratórias no processo de tratamento primário no sistema de circulação de sondas 

petrolíferas.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar o volume e a massa de cascalho geradas durante a perfuração do 

poço em função das propriedades das rochas nas diferentes litologias; 

 Avaliar o tempo de transporte, a taxa de cascalho e lama em função da taxa de 

penetração nas formações; 

 Apresentar a proposta da seleção das peneiras vibratórias selecionadas para o 

processo de tratamento primário do sistema de circulação em função da 

capacidade estimada. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

4.1 A PERFURAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO 

 

Em linhas gerais, a perfuração de um poço de petróleo ocorre em duas fases: a de 

exploração e a de desenvolvimento. As atividades de exploração são as que envolvem a 

perfuração de um poço para localizar reservas de hidrocarbonetos, bem como suas 

dimensões e potencial produtivo. A fase de desenvolvimento ocorre uma vez que as 

reservas de hidrocarbonetos já foram descobertas, delineadas e confirmada a sua 

viabilidade comercial. Entretanto, independente da natureza do poço, ambas geram 

resíduo de perfuração.  

O método de perfuração rotativa é o mais empregado pela indústria do petróleo, 

embora atualmente exista a combinação do rotativo e percussão. Nele uma torre de 

perfuração fica apoiada sobre uma superestrutura, onde localiza-se a chamada mesa 

rotativa. Esta mesa sustenta e comunica um torque à coluna de perfuração, formada por 

diversos tubos conectados entre si com uma broca cortante em sua extremidade, o avanço 

da broca perfura as formações geológicas sobrejacentes em direção aos potenciais 

reservatórios. Ao avanço da perfuração, a coluna de perfuração é aumentada a partir da 

superfície. 

Durante a perfuração a broca lança um fluido que circula pelo poço, chamado de 

fluido de perfuração, este retorna à superfície através do espaço anular entre a coluna de 

perfuração e a parede do poço, carreando a rocha triturada que é denominada cascalho de 

perfuração.  

De acordo com Thomas (2001), o mecanismo de perfuração de um poço de 

petróleo é composto de quatro sistemas principais que serão descritos a seguir. 

 

4.1.1 Sistema de força 

 

Este sistema é primordial para os demais sistemas a seguir. Por esse sistema as 

sondas de perfuração podem transmitir energia para seus equipamentos, por via mecânica 
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ou diesel-elétrica. Os equipamentos de sondagem onshore são geralmente movidos a 

motores diesel. As sondas marítimas costumam se aproveitar da geração de gás para 

acionar turbinas e gerar energia para a plataforma. 

 

4.1.2 Sistema de Suspenção 

 

 O sistema de suspensão tem a função de sustentar e manobrar cargas (como a 

coluna de perfuração, revestimentos ou quaisquer outros equipamentos) para dentro ou 

fora do poço. Os componentes principais deste sistema são a torre ou mastro, o guincho, 

o bloco de coroamento e a catarina. A torre é uma estrutura que provê altura vertical 

necessária para elevar ou abaixar a coluna de perfuração, além de sustentar polias e cabos. 

A coluna de perfuração é formada por seções de tubos rígidos, que necessitam de espaço 

vertical livre para ocupar ao serem içados do poço. A Figura 1 apresenta um diagrama 

esquemático de uma sonda rotativa, dando destaque aos componentes do sistema de 

suspensão. 

                                   Figura 1 – Desenho esquemático de uma sonda rotativa

           

                                    Fonte: Thomas (2001). 

A movimentação pelo poço da coluna de perfuração e demais equipamentos é 

realizada com o auxílio de um guincho, que compreende basicamente o bloco de 



16 
 

coroamento (polias fixas) e a catarina (polias móveis), com a função de içar e deslocar 

cargas pesadas. 

 

4.1.3 Sistema Rotativo 

 

 O sistema rotativo é o responsável pela rotação da coluna de perfuração, 

compreendendo todos os equipamentos utilizados para girar a coluna de perfuração. 

Na sonda convencional os principais componentes deste sistema são a mesa rotativa, 

a haste quadrada (kelly) e a cabeça de injeção (swivel). A mesa rotativa é o 

equipamento que transmite o movimento de rotação à coluna de perfuração. A haste 

quadrada é a parte da coluna de perfuração localizada na superfície que transmite o 

torque da mesa rotativa ao resto da coluna. A cabeça de injeção é o equipamento que 

sustenta o peso da coluna de perfuração e permite seu giro, constituindo elemento de 

ligação entre a parte rotativa abaixo da haste quadrada e a fixa. 

 

4.1.3 Sistema de Circulação 

 

 O sistema de circulação é o que será abordado no trabalho, é responsável pela 

circulação e tratamento do fluido de perfuração na sonda. Sua função principal é remover 

do interior do poço o cascalho de perfuração triturados pela broca, transportando-o para 

a superfície junto com a lama de perfuração, desobstruindo a passagem da broca. O 

cascalho que chega à superfície traz informações importantes sobre as formações 

perfuradas, sendo objeto de análise de geólogos que acompanham o processo de 

perfuração em tempo real.  

Os principais componentes deste sistema são as bombas de lama, tanques de fluido 

e os diversos equipamentos de controle de sólidos. Estes se destinam à reciclagem do 

fluido de perfuração. As bombas de lama bombeiam o fluido de perfuração para dentro 

do poço.  

Descendo pela coluna de perfuração, o fluido é expelido pela broca e retorna pelo 

espaço anular. O sistema é fechado, quando o fluido chega à superfície é acondicionado 

e tratado nos tanques de fluido. Os equipamentos de controle de sólidos são peneiras, 
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decantadores, desareiadores, dessiltadores, desgaseificadores e centrífugas. Podem existir 

variações no sistema de controle de sólidos de acordo com as exigências de cada 

legislação ambiental ou o rigor de cada operador, como quantidade de peneiras ou 

eficiência de cada equipamento. 

               Tabela 4.1.3 – Equipamentos de tratamento 

EQUIPAMENTO  

 

O QUE RETIRA DA LAMA 

Peneira Vibratória Sólidos Grosseiros 

Desareiador  Areia 

Dessiltador  Silte 

Mud Cleaner Partículas reaproveitáveis das dimensões do 

silte 

Centrífugas Partículas que escaparam dos hidrociclones 

Desgaseifador Gás 
               Fonte: Thomas (2001). 

  

4.2 OPERAÇÃO DE PERFURAÇÃO 

 

O processo de construção de poços de petróleo e gás gera uma variedade de tipos 

de resíduos. Alguns desses resíduos são subprodutos naturais de perfurar a formação 

geológica, por exemplo, os cascalhos de perfuração; e alguns vêm de materiais utilizados 

para perfurar o poço, por exemplo, o fluido de perfuração não reutilizável (REIS, 1996a). 

Na etapa de perfuração de um poço de petróleo, a rocha é perfurada pela ação de 

rotação e peso aplicados a uma broca existente na extremidade de uma coluna de 

perfuração (THOMAS, 2001). Para Schaffel (2002), a perfuração rotativa consiste de uma 

torre de perfuração apoiada sobre uma superestrutura, onde se localiza a mesa rotativa. 

Essa mesa sustenta e comunica um torque à coluna de perfuração, formada por diversos 

tubos conectados entre si com uma broca em sua extremidade, que vai perfurando as 

rochas em direção aos potenciais reservatórios. Os tubos serão conectados à medida que 

a broca se aprofunda. Durante a perfuração a broca lança um fluido que circula pelo poço 

voltando à superfície através do espaço anular entre a coluna de perfuração e a parede de 

poço, chamado lama ou fluido de perfuração. 

O custo da operação é extremamente dependente do tipo do fluido de perfuração 

utilizado. O custo do fluido em si não é tão alto, mas o tempo necessário para cada 
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operação depende das propriedades de lubrificação, desse modo o custo aumenta 

proporcionalmente ao número de dias necessários para alcançar a profundidade desejada 

e concluir o objetivo da operação. (CAENN et al., 2011a). 

Em todos os projetos de empreendimentos deve-se considerar a questão da 

sustentabilidade, visando atender todos os parâmetros ambientais. Na atividade de 

exploração e produção não é diferente, mas a grande dificuldade é seguir as diretrizes 

ambientais juntamente com a imensa necessidade do mercado em gerar recursos a uma 

velocidade cada vez maior (DIAS, 2005). 

            Tabela 4.2 – Visão das fases de produção de petróleo e suas respectivas emissões 

ATIVIDADE 

 

PRODUTO UTILIZADO EMISSÕES 

Exploração Lamas de perfuração Cascalhos 

Perfuração Lamas de perfuração Cascalhos 

Construção Lamas de perfuração Cascalhos 

Produção Aditivos Águas de produção 

Manutenção Aditivos Águas de produção 

Abandono Aditivos Águas de produção 
            Fonte: Dias (2005). 

 

Em virtude da grande geração de rejeitos decorrentes das atividades exploratórias, 

há a carência de uma correta destinação final, ou seja, uma diminuição da quantidade 

produzida, bem como o aproveitamento dos efluentes para reuso, reciclagem e disposição 

final. É necessário considerar o gasto com a operação de descarte, pois todo o material 

recolhido na sonda após os trabalhos (resíduos da perfuração) é encaminhado para 

tratamento e disposição final. Ele segue por transporte marítimo e, quando chega a terra, 

geralmente é encaminhado, após tratamento, para aterros industriais. Cada tipo de resíduo 

tem um tratamento específico, dependendo de sua composição e tipo, e dos padrões da 

empresa de resíduos que está gerenciando o processo. Esse material pode também ser 

utilizado na fabricação de material asfáltico ou de construção civil em um método de 

reciclagem (PIRES, 2009; REIS, 1996b).  

Segundo Gama (2014), os principais rejeitos gerados durante a perfuração de 

poços são: fluidos gastos de base aquosa e não aquosa, que não podem ser reutilizados; e 

cascalhos associados ao fluido de perfuração de base aquosa e não aquosa. O cascalho é 

lançado ao mar antes da instalação do riser e o fluido utilizado é de base aquosa de 
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composição simplificada para que se tenha o mínimo possível de impacto ambiental e não 

se afetem a flora e a fauna marinhas. 

  O fluido é circulado e retorna do poço pelo anular, que é o espaço que se encontra 

entre o revestimento e a coluna de perfuração em operações com riser. O fluido passa por 

uma série de peneiras para separá-lo do cascalho agregado durante a perfuração. Ainda 

há as etapas do desareiador, dessiltador e centrífuga, caso ainda esteja difícil a separação. 

Segundo Veiga (2010), o fluido permanece ainda com partículas coloidais e argilas finas, 

mantendo assim suas propriedades normais.  

Portanto, a eficiência da perfuração de um poço depende das características das 

rochas perfuradas, das características do fluido de perfuração, tais como viscosidade, 

densidade e vazão, e dos parâmetros operacionais, tais como rotação, tipo de broca, peso 

aplicado sobre a broca e jatos utilizados. 

 

4.3 FLUIDOS DE PERFURAÇÃO 

 

Existem várias definições para fluidos de perfuração. De acordo com o API 

(Instituto Americano de Petróleo), são qualquer fluido circulante capaz de tornar a 

operação de perfuração viável. Conforme Thomas et al. (2001), os fluidos são como 

misturas complexas de sólidos, líquidos, produtos químicos e até gases, podendo assumir 

aspectos de suspensão, emulsão ou dispersão coloidal, dependendo do estado químico 

dos componentes. No aspecto físico do fluido, assumem comportamentos não 

newtonianos, definidos por não ser constante a taxa de deformação e de cisalhamento 

(MACHADO, 2002). Os fluidos de perfuração possuem como funções e características 

secundárias, o objetivo de resfriar e limpar pequenas impurezas, ter baixo custo de 

operação, otimizar as leituras geológicas do resíduo retirado do poço, entre outras. 

Quando da perfuração dos primeiros poços de petróleo utilizava-se a própria argila 

da formação misturada à água formando uma espécie de lama, motivo do fluido também 

ser denominado lama de perfuração. A utilização de fluidos de perfuração começou em 

1901 no poço de Spindletop no Texas e seu desenvolvimento permanece até hoje como 

um grande desafio para a indústria do petróleo. (SCHAFFEL, 2002). 
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Diversos fatores afetam as características dos fluidos de perfuração durante 

uma operação de perfuração: variações de profundidade, interações com a formação 

rochosa do poço, temperatura e variações de pressão. O fluido deve ser estável 

quimicamente, otimizar a separação dos cascalhos na superfície, não reagir com rochas 

produtoras, ser apto a receber tratamento químico e/ou físico, ser bombeável, pouco 

abrasivo e corrosivo (esfoliamento) com a coluna de perfuração e não prejudicial ao 

meio ambiente (THOMAS et al., 2001). 

 As propriedades dos fluidos que devem ser estudadas, segundo Caenn et al. 

(1995), para classificá-los são: peso, viscosidade, reatividade e controle de perda de 

fluido, a ser específico em cada item a reologia, parâmetros de filtração, teor de sólidos, 

PH, sólidos ativos e lubricidade (em caso de reatividade). São de extrema importância 

os itens citados, pois os estudos dos parâmetros reológicos podem ajudar no cálculo de 

perdas e carga na tubulação e determinação da velocidade em que os cascalhos são 

transportados, força de géis em caso de gelificação, fornecendo informações sobre 

resistência quando se dá o reinício de seu escoamento depois de um determinado 

período de repouso.  

As forças géis e a viscosidade têm o poder de subir a probabilidade de desgaste 

de equipamentos e fraturas das formações rochosas. São muito significantes tanto as 

características de pH, devido à capacidade de promover a corrosão de equipamentos, 

quanto o teor de sólidos no fluido, que pode influenciar outras propriedades como, por 

exemplo, a densidade. Os fluidos de perfuração são divididos em três grupos: WBFs 

(Water Based Fluids – Fluido base água) e NAFs (Non Aqueous Fluids – Fluido base 

não aquosa).  
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                               Figura 2 – Fluido de Perfuração 

 

                       Fonte: Lobato (2011). 

4.3.1 Fluido Base Água 

 

 Segundo Seixas (2010), para classificar um fluido à base de água, primeiramente 

deve-se constatar que tipo de água (salgada ou doce) e aditivos serão empregados no 

preparo do fluido. Os componentes básicos presentes no fluido e as interações entre eles 

vão provocar modificações nas propriedades físicas e químicas do fluido. 

A água doce como fase contínua de um fluido à base de água, por definição, deve 

apresentar salinidade inferior a 1000 ppm de NaCl equivalente. A água doce do ponto de 

vista industrial não necessita de pré-tratamento químico para aplicação em fluidos de 

perfuração, uma vez que esta, praticamente, não afeta o desempenho dos aditivos 

utilizados nos fluidos de perfuração. Contudo, no que diz respeito à utilização de água 

salgada, esta necessita de um pré-tratamento devido à presença de sais de cálcio e 

magnésio em concentração suficiente para alterar o desempenho dos aditivos. 

 Segundo Thomas (2001), classifica-se a água salgada como aquela com 

concentração superior a 1000 ppm de NaCl equivalente, a natural como a água do mar ou 

tratada quimicamente pela adição sais como NaCl, KCl ou CaCl2. A água atua como o 

principal meio de dispersão para os colóides. Entre estes materiais, estão, principalmente, 

a argila e os polímeros, que controlam a viscosidade, o limite de escoamento, as forças 

géis e filtrado em valores adequados de forma a garantir uma boa taxa de remoção dos 

sólidos perfurados e manter estável a parede do poço. Alguns fatores importantes na 
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seleção da água de preparo de fluido de perfuração: custo de transporte e de tratamento, 

tipos de formações geológicas a serem perfuradas, disponibilidade, componentes 

químicos do fluido de perfuração e equipamentos e técnicas a serem usados na avaliação 

das formações (Thomas, 2001). 

Os sólidos dispersos no meio aquoso podem ser ativos ou inertes. Dentre os 

sólidos inertes o adensante mais comum é barita ou baritina. Outros adensantes usados 

são a calcita e a hematita. Os sólidos inertes oriundos das rochas perfuradas são areia, 

silte e calcário fino. Já os sólidos ativos são materiais argilosos, cuja função principal é 

viscosificar o fluido. A argila mais usada é a bentonita e a atapulgita, esta em menor 

escala. (Thomas, 2001). 

Para a perfuração das camadas rochosas superficiais, utilizam-se fluidos não-

inibidos, cujas rochas, em sua maioria, são compostas por sedimentos inconsolidados. 

Pouco tratamento químico é aplicado, pois essas rochas são praticamente inertes ao 

contato com água doce. Quando necessário, o tratamento químico pode ser feito 

utilizando um leve tratamento com floculante e dispersante (Thomas, 2001). Para a 

perfuração onde há elevado grau de atividade com a água doce utilizam-se os fluidos 

inibidos.  

Quando a rocha interage quimicamente com a água, tornando-se plástica, 

expansível, desprezível ou até mesmo solúvel, é necessária a adição de inibidores 

químicos (eletrólitos e/ou polímeros), que retardam ou diminuem esses efeitos. Podem-

se utilizar outros inibidores químicos: cal, cloretos de potássio, de sódio e cálcio. Estes 

reduzem a atividade química da água e podem reagir com a rocha, alterando sua 

composição. 

Os fluidos de perfuração à base de água com baixo teor de sólidos e os fluidos 

emulsionados com óleo são utilizados em situações especiais. Segundo Thomas (2001), 

os primeiros são utilizados para aumentar a taxa de penetração da broca, reduzindo o 

custo total da perfuração, e os segundo tem o objetivo principal de reduzir a densidade do 

sistema, para evitar que ocorram perdas de circulação em zonas de baixa pressão de poro 

ou baixa pressão de fratura. Segundo Guimarães e Rossi (2008 apud Morais 2009) 

algumas vantagens do fluido à base de água são: tornar o fluido menos agressivo, facilitar 

a detecção de gás no poço, menor custo inicial, mais eficiente no combate a perda de 

circulação e desvantagens como: menor estabilidade em altas temperaturas, não podem 
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ser usados em perfurações onde existam argilas sensíveis à água dos fluidos à base de 

água. 

 

4.3.2 Fluido Base Não Aquosa 

 

 Os chamados NAFs são ainda subdivididos em 3 grupos, englobando os fluidos 

não dispersáveis em água e os de base não aquosa (MAIRS, H. et al., 2000; THOMAS, 

2001).  

 Grupo I corresponde aos fluidos com elevado conteúdo aromático. 

 Grupo II corresponde aos fluidos com conteúdo aromático médio.  

 Grupo III corresponde aos fluidos com baixo ou desprezível conteúdo de 

aromáticos.  

Os principais compostos do grupo I são óleo diesel e óleos minerais. Constituem 

um conjunto de vários compostos, dentre eles citam-se os hidrocarbonetos, as parafinas, 

os PAHs (hidrocarbonetos aromáticos policíclicos) e os aromáticos e são produzidos a 

partir do refino do petróleo bruto.  

A característica principal desses fluidos é a manutenção da estabilidade dos poços, 

o fato de serem capazes de formar uma membrana semipermeável ideal, evitando a 

passagem de íons do fluido para a rocha e da rocha para o fluido. Podem ser emulsões 

inversas (com o teor de água variando entre 10% e 45%, em volume) ou emulsões 

água/óleo (com teor de água <10%, em volume). 

O grupo II, constituído principalmente pelo óleo diesel, apresenta, em termos de 

impacto ambiental, uma grande vantagem em relação ao grupo I: o fato de esse tipo de 

fluido ser menos tóxico e agressivo ao meio ambiente por apresentar menor toxicidade. 

Os processos de destilação são controlados para que os hidrocarbonetos totais e os PAHs 

fiquem abaixo dos valores estabelecidos para o grupo I.  

Fazem parte do grupo III os fluidos de base sintética produzidos por reações 

químicas de compostos puros e grupamentos químicos como (hidrocarbonetos sintéticos, 

acetais, ésteres e éteres). Esses são fluidos de perfuração à base de compostos sintéticos. 

Eles foram criados devido à necessidade de fluidos que possuíssem características 
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semelhantes aos fluidos à base de óleo, mas com menos impacto ambiental, menos 

toxicidade e mais biodegradabilidade (MAIRS et al., 2000). 

 

4.3.3 Funções dos fluidos de perfuração 

 

 As lamas de perfuração devem ser especificadas de forma a garantir uma 

perfuração rápida e segura. Assim, é desejável que o fluido apresente as seguintes 

características (THOMAS, 2001): 

 Ser estável quimicamente. 

 Estabilizar as paredes do poço, mecânica e quimicamente. 

 Facilitar a separação de cascalho na superfície. 

 Manter os sólidos em suspensão quando estiver em repouso. 

 Ser inerte em relação às rochas produtoras. 

 Aceitar qualquer tratamento físico e químico. 

 Ser bombeável. 

 Apresentar baixo grau de corrosão e de abrasão em relação à coluna de perfuração 

e demais equipamentos do sistema de circulação. 

 Facilitar as interpretações geológicas do material retirado do poço. 

 Apresentar custo compatível com a operação. 

As lamas têm papel fundamental e desempenham uma série de funções essenciais 

para uma operação eficiente de perfuração. Algumas delas estão descritas a seguir, 

segundo ASME (2005): 

Controle da pressão e estabilidade do poço: Exercer pressão hidrostática sobre as 

formações, de modo a evitar o influxo de fluidos indesejáveis e estabilizar as paredes do 

poço é outra importante função da lama de perfuração. O fluido é projetado para evitar 

acidentes, visando contrabalancear a pressão natural das formações rochosas. Um 

equilíbrio apropriado deve ser obtido, no qual a pressão do fluido de perfuração contra as 

paredes do poço é suficiente para contrabalancear a pressão exercida pelas formações 

rochosas, porém esta não pode ser muito alta, para não danificar o poço. A pressão das 

lamas depende basicamente de sua densidade. Diversos aditivos como a baritina são 

acrescentados às lamas para aumentar a sua densidade e, dessa forma aumentar a pressão 
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exercida sobre as paredes do poço. Esta densidade deve ser ajustada para atender as 

condições específicas de cada poço. 

Remover os sólidos de perfuração: Limpar o fundo do poço dos cascalhos gerados 

pela broca e transportá-los até a superfície é uma das funções dos fluidos de perfuração. 

Este papel é extremamente importante para diminuir os esforços da broca, que é um dos 

equipamentos mais exigidos na perfuração. O fluido de perfuração é bombeado pelo 

interior da tubulação de perfuração, remove os cascalhos e os carrega até a superfície. O 

fluido deve ter a capacidade de fazer com que as rochas “flutuem” juntamente com a 

lama, limpando a área de trabalho das brocas.  

Estabilizar as formações rochosas: A prioridade é manter o mais estável possível 

as formações expostas ao trabalho da broca giratória. Isto é feito por meio da manutenção 

da pressão do fluido de perfuração acima da pressão do fluido contido nos poros das 

rochas. Existe uma tendência natural de que o fluido de perfuração penetre na rocha 

permeável da formação, com a utilização de aditivos nas lamas, isso pode ser minimizado. 

As formações rochosas com alto conteúdo de argila também tendem a serem lavadas e 

removidas pela água. Essas formações exigem um fluido inibidor para manter um poço 

estável e evitar o alargamento ou remoção pela ação da água ou ainda a utilização de um 

fluido base não aquosa.  

Aquisição de dados no fundo do poço: Estes dados são extremamente importantes 

para que a perfuração transcorra da melhor maneira possível. Os principais dados são: 

análise do cascalho e pressão no interior do poço. Estes testes são primordiais para se 

realizar algumas correções na lama, tais como a adição de elementos e aditivos e, também, 

substituição do tipo de lama utilizado. 

Outras funções das lamas de perfuração são: controle de corrosão, facilitar a 

completação do poço, minimizar o impacto ambiental e auxiliar na sustentação da coluna 

de perfuração. A função mais crítica de um fluido de perfuração é limpar o poço 

removendo os cascalhos gerados no processo e presentes em torno da broca e no espaço 

anular. A quantidade de cascalho no fluido aumenta continuamente e se estes sólidos não 

forem removidos o fluido rapidamente perde a sua capacidade de limpar o poço e cria 

uma espessa camada de sólidos. Para permitir a reutilização e reciclagem do fluido os 

cascalhos devem ser continuamente e eficientemente removidos da lama de perfuração. 
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        Figura 3 – Algumas das principais ações do Fluido de Perfuração 

 

                      Fonte: Geehan, (2000 apud Souza, 2007)   

4.3.4 Importantes propriedades dos fluidos de perfuração  

 

Alguns testes são feitos em campo a fim de avaliar a qualidade do fluido de 

perfuração, isto é, algumas de suas propriedades físicas e químicas, bem como, o 

desenvolvimento da perfuração em si mesma. Para a realização destes testes são utilizados 

equipamentos bastante compactos e de simples manipulação, com intuito de facilitar o 

trabalho do operador da sonda e também devido às restrições de infraestrutura observadas 

em uma sonda de perfuração (normalmente localizada em pequenas áreas isoladas ou 

ainda em alto mar). 

As propriedades de controle dos fluidos podem ser físicas ou químicas. As 

propriedades físicas mais importantes e frequentemente medidas nas sondas são a 

densidade, os parâmetros reológicos, as forças géis, os parâmetros de filtração e o teor de 

sólidos. As propriedades químicas determinadas com maior frequência nos laboratórios 

das sondas são o pH, os teores de cloreto e de bentonita e a alcalinidade. Algumas 

propriedades estão descritas a seguir segundo THOMAS (2001): 

Densidade: Os limites de variação da densidade dos fluidos para perfurar uma 

determinada fase são definidos pela pressão de poros (limite mínimo) e pela pressão de 

fratura (limite máximo) das formações expostas. Quando se deseja aumentar a densidade 
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do fluido adiciona-se geralmente a baritina, BaSO4, que tem densidade 4,25, enquanto a 

densidade dos sólidos de perfuração é em torno de 2,60. Para se reduzir a densidade dos 

fluidos à base de água, dilui-se com água (densidade 1,00) ou óleo diesel (densidade 

0,82). 

Parâmetros reológicos: O comportamento do fluxo de um fluido é definido pelos 

parâmetros reológicos. Para isto considera-se que o fluido segue um modelo reológico, 

cujos parâmetros vão influir diretamente no cálculo de perdas de carga na tubulação e 

velocidade de transporte dos cascalhos. 

Forças géis: Alguns fluidos de perfuração são tixotrópicos, isto é, adquirem um 

estado semi-rígido quando estão em repouso e voltam a adquirir um estado de fluidez 

quando estão novamente em movimento. A força gel é um parâmetro também de natureza 

reológica que indica o grau de gelificação devido à distribuição de cargas na superfície 

das partículas dispersas. A força gel inicial mede a resistência inicial para colocar o fluido 

em fluxo. A força gel final mede a resistência do fluido para reiniciar o fluxo quando este 

fica certo tempo em repouso. A diferença entre elas indica o grau de tixotropia do fluido. 

Parâmetros de filtração: A capacidade do fluido de perfuração de formar uma 

camada de partículas úmidas, denominada de reboco, sobre as rochas permeáveis 

expostas pelas brocas 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. Esse processo é conhecido por "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 

(filtrado) invade a rocha. A qualidade do filtrado e a espessura do reboco são dois 

parâmetros medidos rotineiramente para definir o comportamento do fluido quanto à 

"filtração". 

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 aumento de várias outras propriedades importantes, além de aumentar a 

probabilidade de ocorrência de problemas como desgaste dos equipamentos de 

circulação, fratura das formações devido à elevação das pressões de bombeio ou 

hidrostática, prisão da coluna e redução da taxa de penetração. O tratamento do fluido 
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para reduzir o teor de sólidos pode ser preventivo ou corretivo. O tratamento preventivo 

consiste em inibir o fluido, física ou quimicamente, evitando-se a dispersão das partículas. 

No método corretivo pode-se fazer uso de equipamentos extratores de sólidos, tais como 

tanques de decantação, peneiras, hidrociclones e centrífugas, ou diluir o fluido. 

 

4.3.5 Circulação do fluido de perfuração  

 

 O fluido de perfuração é armazenado no tanque de lama (mud tanks), passa pelo 

tanque de sucção (suction tank) e por fim é bombeado para dentro da coluna de perfuração 

pela bomba de lama (mud pumps). O mesmo desempenha sua função junto às brocas e 

retorna à superfície pelo anular carreando os fragmentos de rocha que seguem por uma 

calha, por isso o nome “amostra de calha” e quando chega à superfície, passa por um 

processo de separação sólido-líquido (GROWCOCK, HARVEY, 2005; SEUBERT, 

1995). 

Figura 4 – Circuito do fluido de perfuração durante a operação de perfuração até a unidade     

mud-logging 

 

          Fonte: Ablard (2012). 
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4.4 BROCAS 

 

A broca é a ferramenta de corte mais básica da engenharia de perfuração. Está 

localizada no extremo inferior da coluna de perfuração, com a função de promover a 

ruptura, desagregação e fragmentação da formação rochosa durante a perfuração. Seu 

desempenho e economicidade são os fatores mais importantes na perfuração dos poços 

de petróleo. 

As características da rocha da formação que se deseja perfurar, principalmente o 

grau de dureza e abrasividade, irão ditar o princípio de ataque e o tipo de broca a ser 

utilizado. Os princípios fundamentais utilizados para vencer os esforços da rocha estão 

baseados na forma de ataque, podendo ser por acunhamento, cisalhamento, 

esmerilhamento, esmagamento e até mesmo erosão por ação de jatos de fluido. 

De maneira geral, as brocas são constituídas pelo corpo, estrutura cortante que pode 

ser de aço, carbureto de tungstênio, diamante natural ou diamante sintético, e jatos ou 

canais preferenciais que permitem o escoamento do fluído de perfuração e a limpeza do 

fundo do poço à medida que vai sendo perfurado. As brocas de perfuração, normalmente, 

são classificadas de acordo com o seu design e, em função do critério da mobilidade de 

suas partes, podem ser brocas sem partes móveis (drag bits) e brocas com partes móveis 

(rolling cutter bits) (BOURGOYNE JR et al., 1991). 

Estes componentes podem ser classificados em brocas com partes móveis e sem 

partes móveis. As brocas sem parte móveis são constituídas por elementos de corte 

integrados em um só corpo, e giram à medida que a coluna de perfuração gira. O 

mecanismo de perfuração é acompanhado da ação da força normal, devido ao peso sobre 

a broca, e uma “raspagem” no fundo do poço. Nesta classe de brocas incluem- se as brocas 

integrais de lâmina de aço (FishTail), as brocas de diamantes naturais e brocas de 

diamante artificiais, as chamadas brocas PDC (Polycrystaline Diamond Compact).  

Na broca de diamante natural, o mecanismo de ação é a raspagem, enquanto que 

na broca de diamante impregnado acontece um esmerilhamento da formação com um 

rebolo diamantado. Já nas brocas de PDC ocorre um cisalhamento da formação por 

promover um efeito de cunha. O mecanismo é um fator determinante no tamanho e 

formato dos cascalhos gerados durante a perfuração. 
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As brocas PDC surgem como alternativa para perfuração de formações não 

abrasivas, brandas, semiduras e firmes, e têm sido muito utilizadas pela sua versatilidade 

e economicidade. Possuem uma camada diamantada fina composta por cristais de 

diamante e cobalto e um suporte de carbureto de tungstênio (BOURGOYNE JR et al., 

1991). 

Brocas de diamante natural e diamante impregnado são brocas utilizadas em 

formações semiduras a extremamente duras, de moderadas a extremamente abrasivas. Os 

diamantes são configurados na superfície ou dispersos na matriz de carbeto de tungstênio, 

próximo à superfície da lâmina.  

As brocas com partes móveis possuem dois ou mais cones integrados com 

elementos cortantes. Cada cone gira em torno do seu próprio eixo à medida que ocorre a 

rotação da broca. A classe mais comum é a tricônica, formada por três peças soldadas, 

onde cada uma dispõe de uma haste encaixada aos cones. As brocas tricônicas são as mais 

utilizadas por contarem com uma melhor eficiência e menor custo inicial, quando 

comparado aos demais tipos de broca (THOMAS, 2004).  

As classificações das brocas tricônicas estão relacionadas de acordo com o 

material dos insertos e a geometria do cone. Existe um sistema padronizado para 

classificação das brocas tricônicas estabelecido pela IADC (International Association of 

Drilling Contractors), que leva em consideração várias características da broca. 

(BESSON et al., 2000). 

A ação da estrutura cortante das brocas tricônicas envolve a combinação de ações 

de raspagem, goivagem, esmagamento e erosão por impacto dos jatos de fluido de 

perfuração. Nas formações rochosas duras, as estruturas de corte da broca devem 

promover o esmagamento por compressão, e por isso, os dentes da broca se apresentam 

sem corte, são curtos e espaçados. Em formações suaves, os dentes da broca precisam ser 

afiados, longos o suficiente para penetrar na rocha e remover o material por goivagem e 

raspagem. A geometria dos cones afeta a forma como os dentes cortam a formação, os 

ângulos do cone variam de 0⁰ para formações duras e 5⁰ para formações moles (BESSON 

et al., 2000; THOMAS, 2004). 

Na perspectiva de um programa de perfuração de poços, as brocas são os 

elementos que determinam o diâmetro do poço aberto. A broca deve ser capaz de passar 
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pelo diâmetro de passagem da tubulação da camada seguinte, por conta disso, a Figura 5 

mostra um fluxograma de combinações possíveis dentro desta realidade. 

 Figura 5 – Combinações de diâmetro do poço com o de revestimento  

 

              Fonte: Rocha e Azevedo (2009). 

 

4.5 TAXA DE PENETRAÇÃO - ROP 

 

É a leitura mais importante resultante da aplicação dos parâmetros de perfuração 

que podem ser alterados pelos responsáveis da operação. É um dos indicadores que 

ajudam na decisão da continuidade ou não da perfuração. Sua unidade de medida é 

comprimento por tempo. O tempo que se leva para perfurar um poço de petróleo está 

diretamente associado a sua taxa de penetração e, com isso, é uma medida associada ao 

custo. Os custos de perfuração são dependentes do tempo. 

Qualquer método que ajude a aumentar a taxa de penetração e preservar a broca 

levará a redução do tempo. Fatores que afetam a ROP devem ser compreendidos antes 
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que seja feita qualquer análise visando compreender quão efetiva é a perfuração de um 

poço para uma dada uma broca. Há diversos fatores que influenciam na ROP durante a 

perfuração. (KUNG, 2016). 

Dividem-se esses fatores em seis grupos:   

 Tipo de broca;  

 características da formação (por exemplo, resistência à compressão da rocha, 

porosidade, permeabilidade); 

 Propriedades do fluido (densidade, viscosidade etc.);  

 Parâmetros de perfuração aplicados (RPM e PSB);  

 Desgaste de cortadores/dentes;  

 Hidráulica da broca (inclui a vazão aplicada). 

 

A litologia perfurada é um fator do qual não se tem controle. Por mais que se 

façam estudos preliminares, sísmicas, por exemplo, pela experiência do autor no campo, 

o previsto pelo geólogo nem sempre é o real. O cenário ideal seria perfurar uma formação 

homogênea, isotrópica. Porém, na prática, o que se vê são formações intercaladas, as 

quais sofreram processos diagenéticos diferenciados incorrendo em variadas 

características dentro de uma mesma formação, por exemplo, um mesmo tipo de arenito 

possui diferentes leituras dos perfis geológicos (sônico, raio gama, etc.). Sendo assim, 

cada intervalo perfurado possui suas próprias características que afetam a resistência à 

perfuração (KUNG, 2016).  

                   Figura 6 – Comportamento da curva ROP x Profundidade 

 

                    Fonte: Drilling Contractor (2013). 
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4.6 CASCALHOS DE PERFURAÇÃO 

 

Al-Tabbaa (2006) sugere que o cascalho de perfuração possa ser classificado 

como um material heterogêneo, perigoso, com concentrações significantes de 

hidrocarbonetos, metais pesados e sais solúveis em água. No entanto, há que se ressaltar 

que as características físicas e químicas do cascalho são muito variáveis, uma vez que são 

dependentes da geologia local, do fluido de perfuração utilizado, da técnica de escavação 

e do tipo de broca utilizado na perfuração. 

Como aborda Lima (2002), os cascalhos de perfuração são fragmentos de rocha 

gerados pelo corte da broca na formação geológica perfurada. De maneira geral, o 

tratamento desses detritos se faz necessário haja vista que eles possuem teores 

consideráveis de metais pesados, sais, óleos e graxas e elementos que se descartados de 

maneira inadequada causam o aumento da demanda bioquímica por oxigênio, 

desequilíbrio ambiental e possível contaminação das águas. O processo de remoção dos 

cascalhos se dá com a subida do fluido de perfuração à superfície. O fluido, que incorpora 

e carreia os fragmentos de rocha, passa por equipamentos que são responsáveis por 

separar os cascalhos de acordo com as diversas granulometrias. 

A peneira vibratória é o primeiro dos equipamentos e separa os sólidos com 

diâmetros maiores, em seguida é utilizado o desareiador que consiste em um conjunto de 

hidrociclones que separam partículas menores que a peneira, em sequência o dessiltador 

que também é um conjunto de hidrociclones, entretanto que separa fragmentos com 

diâmetros menores que o desareiador. Vale ressaltar que um importante dessiltador é o 

mud cleaner que separa detritos com granulometria apropriada para fabricação de fluidos 

de perfuração. Por fim, a centrífuga remove a parcela de cascalhos com menor 

granulometria (SILVA, 2015). 

 

4.6.1 Caracterização do cascalho 

 

Conforme MORAES (2010), o cascalho representa os fragmentos de rocha 

deslocados pela broca e carreados para a superfície no fluido de perfuração. Esses 

fragmentos são, também, denominados de amostra de calha. Estas, quando estão lavadas 
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e secas, são analisadas pelos geólogos para a obtenção de informações sobre as formações 

perfuradas.  

Ao retornar à superfície, o fluido de perfuração traz consigo o cascalho, além de 

lodo, areia e gases; quando é submetido a um processo de separação de sólidos e uma vez 

apresentando as características desejadas, é rebombeado para o poço, fechando, assim, o 

ciclo de bombeamento. Estima-se que cerca de 10 a 15% do volume do fluido de 

perfuração permanecem aderidos aos cascalhos após o processo de separação (MORAES, 

2010), o que, indubitavelmente, irá influenciar a composição do resíduo sólido a ser 

transportado e destinado a aterro, reaproveitamento ou mesmo a sua incineração. Dessa 

forma, tem-se a composição do cascalho determinada, fundamentalmente, pela 

composição da rocha cortada, que deixa o poço bombeado pelo fluido de perfuração, 

predominando, assim, a composição mineral da formação perfurada. 

O volume de cascalho produzido durante a perfuração, teoricamente, corresponde 

ao volume do poço acrescido de 20%, em decorrência de eventuais desmoronamentos das 

formações para dentro do poço, de forma que, para cada 100 metros perfurados, são 

produzidos cerca de 13 metros cúbicos de cascalho. A composição química dos cascalhos 

é muito variada e depende, principalmente, da composição das formações rochosas 

perfuradas e da composição química do fluido de perfuração (FIALHO, 2012).  

Para o cálculo do volume nominal em função do espaço poroso, o ideal seria o uso 

da porosidade em intervalos de acordo com cada formação atravessada pelo poço. Porém, 

Aguiar (2018) adotou em sua pesquisa uma porosidade de 0,19 constante para todo trajeto 

do poço, pois esses dados são escasso da literatura convencional em relação a Bacia do 

Solimões, pontanto, o volume de cascalho encontrado pode ser visto na Tabela 4.6.1:  

                       Tabela 4.6.1 – Volume de cascalho por porosidade da formação 

Litologia 

 

Profundidade (m) Volume (m³) 

Condutor 75 20,81 

Superfície 750 84,84 

Intermediário 1 1550 71,44 

Intermediário 2 1800 11,58 

Intermediário 3 2050 7,41 

Produção 2400 4,96 

  ⅀       201,4 
        Fonte: Aguiar (2018). 
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4.6.2 Separação sólido-líquido 

 

 Segundo Ball et al. (2011) o tratamento de cascalhos de perfuração visa repelir ou 

reduzir os contaminantes presentes nesses detritos a fim de reutilizá-los ou descartá-los 

de forma segura no meio ambiente. Além disso, o mecanismo empregado para o 

tratamento de cascalhos de perfuração depende das variáveis como custo de 

implementação, espaço, tempo, legislação vigente e fatores técnicos.  

A separação sólido líquido é utilizada nas operações de perfuração e tratamento 

dos seus resíduos, tendo por finalidade remover a máxima recuperação do fluido de 

perfuração para posterior reutilização e a máxima limpeza do cascalho para posterior 

descarte.   

Um volume ínfimo do cascalho que vem da superfície é utilizado para descrição 

das litologias e características das rocha perfurada, mas um grande volume deve ser 

descartado como resíduo do processo e, por isso, ter controlado os teores de 

contaminantes que possam inviabilizar  ou encarecer seu descarte (principalmente, 

hidrocarbonetos) . 

A separação sólido-líquido é realizada de acordo com as operações unitárias: 

peneiramento, ciclonagem, centrífugas (denominadas secadores no jargão da Indústria do 

Petróleo). Cada equipamento é designado para remover sólidos com uma determinada 

granulação (ASME SHALE SHAKER COMMITTEE, 2005). 

Um dos objetivos mais importantes no controle de sólidos é remover o maior 

número de partículas grandes na primeira vez que estes sólidos são bombeados para fora 

do poço. Isso requer equipamentos devidamente projetados e instalados para processar 

no mínimo 100 a 125% da taxa de circulação de lama. Sólidos que não são removidos 

durante a primeira circulação da lama estão sujeitos à degradação mecânica pela broca, 

fresas e bombas de lama durante cada ciclo até que eles se tornarão finos o suficiente para 

impedir sua remoção por meios mecânicos. Segundo ASME (2005), para avaliar a 

capacidade de remoção dos equipamentos é necessário considerar a origem dos sólidos e 

classificá-los de acordo com os seguintes tamanhos (Tabela 4.6.2): 
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            Tabela 4.6.2 - Classificação de sólidos quanto ao tamanho. 

Denominação    Faixa de Tamanho 
(µm) 

                        Tipos de Partículas 

Cascalho          Maior que 2000 Sólidos de perfuração, cascalhos, 
pedras 

Areia          74 a 2000 Areia, sólidos de perfuração 

Lama            2 a 74 Barita, silte, sólidos de perfuração 

finos 

Colóides           Menor que 2 Bentonita, argila, sólidos de perfuração 

ultrafinos 
Fonte: ASME (2005). 

 

4.6.3 Fluxograma do Sistema de Separação Sólido-líquido  

 

 É apresentado na Figura 7 um fluxograma que facilita o entendimento do processo 

de separação sólido-líquido. O fluido de perfuração retorna pelo anular do poço, passando 

primeiramente pelas peneiras vibratórias com telas geralmente de 200 mesh para que 

retenha as maiores partículas dos cascalhos de perfuração. De modo geral, o filtrado das 

peneiras seguem para os tanques de decantação e, juntamente com o fluido recuperado da 

centrífuga decantadora, é encaminhado para o Mud Cleaner.   

O tanque 1 recebe o fluido proveniente das peneiras vibratórias primárias, das 

centrífugas decantadoras e o transbordo dos desareiadores. O tanque 2 é alimentado por 

transbordo do tanque 1, fornecendo a carga para os derareiadores e recebendo o 

transbordo dos dessiltadores. O tanque 3 é alimentado por transbordo do tanque 2 e recebe 

a carga do dessiltador. O tanque 4 é alimentado por transbordo do tanque 3 e recebe o 

fluido recuperado na peneira de tela fina do Mud Cleaner.  A lama de perfuração 

armazenada no tanque 4 segue por transbordo até o tanque de sucção, onde o fluido é 

condicionado e retorna então, para o poço.  

No mud cleaner, o passante dos hidrociclones é processado em uma peneira com 

a tela mais fina, onde as menores partículas retidas nessa peneira (tela fina -200 a 400#) 

seguem para o secador de cascalho, juntamente com as maiores partículas de cascalho de 

perfuração retido nas peneiras primárias. No secador de cascalho, o fluido recuperado é 

processado em outra centrífuga decantadora e o cascalho seco está pronto para ser 

descartado. 
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     Figura 7 – Sistema de Separação Sólido-Líquido 

Fonte: O autor (2019) 
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4.7 PENEIRA VIBRATÓRIA 

 

 As peneiras vibratórias (shale shaker) são os primeiros equipamentos na separação 

dos sólidos, projetadas para processar todo volume circulante do fluido de perfuração e 

possuir, preferencialmente, as menores aberturas de telas compatíveis com a operação, 

removendo o maior número de partículas sólidas possível, sem remover grandes 

quantidades de fluido de perfuração (MERRILL; ROBINSON, 2005). 

A peneira vibratória pode ser usada em todas as aplicações de perfuração em que 

o líquido, sendo a base de água ou óleo, é usado como fluido de perfuração. A seleção da 

tela é controlada pela taxa de circulação, design do agitador, propriedades do poço e 

propriedades do próprio fluido de perfuração. As peneiras evoluíram nos últimos anos, 

de equipamentos menores e mais simples, capazes de processar apenas sólidos mais 

grosseiros, para concepções bem mais modernas instaladas em diversos segmentos da 

indústria (SILVA, 2015).  

A Figura 8 mostra um esquema simplificado de uma peneira vibratória. Sabe-se 

que a medida que o volume do sólido reduz, e, consequentemente, sua área superficial, 

aumenta-se o volume da camada líquida impregnada no sólido. Logo, aberturas 

moderadas da tela da peneira provocam um maior retorno de fluido de perfuração do que 

aberturas muito pequenas (PEREIRA, 2010). 

                    Figura 8 – Representação da peneira vibratória 

 

                        Fonte: Adaptado de ASME (2005). 
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As seguintes características são importantes na escolha da tela a ser utilizada 

(BRICE, 2006; PETROBRAS, 2008): 

Camadas: as telas de um equipamento podem ser construídas com uma ou mais camadas. 

As telas de camada única têm aberturas que são regulares em tamanho e forma. As telas 

com mais de uma camada têm malha diferente em cada camada, ou seja, estas telas têm 

aberturas que variam muito em tamanho e forma. 

Mesh: definido como o número de aberturas por polegada. 

Abertura: distância entre dois fios consecutivos da tela, normalmente é medido em 

polegadas ou microns. Telas de mesmo mesh podem ter aberturas diferentes a depender 

do diâmetro do fio utilizado na fabricação da tela. Quanto menor o diâmetro do fio maior 

a abertura da tela e maior serão as partículas que passarão através da mesma. É a abertura 

da tela, e não o mesh, que determina o tamanho das partículas que serão separadas pela 

tela. 

Porcentagem de área aberta: porcentagem da área da tela que não é bloqueada pelos fios 

da mesma. Para um mesmo mesh, quanto maior o diâmetro do fio utilizado na tela menor 

será essa porcentagem. 

O objetivo de se fazer vibrar a tela de uma peneira é promover a queda das 

partículas sólidas liberando a área sobre a tela. A vibração leva à rápida separação da 

lama e dos sólidos, reduzindo a quantidade de lama aderida aos sólidos. Para a máxima 

eficiência, os sólidos sobre a superfície da tela devem permanecer ali por um tempo 

mínimo de residência relacionado à inclinação e tipo de vibração das peneiras. Alguns 

dispositivos usam movimento elíptico e outros usam movimento linear para aumentar a 

eficiência. O efeito combinado da tela e vibração resulta na separação e remoção de 

partículas de grandes dimensões a partir de lama de perfuração. 

As peneiras são, e provavelmente continuarão sendo, a primeira linha de defesa 

de um sistema de controle de sólidos corretamente projetado. Sem o monitoramento 

adequado do fluido de perfuração durante esta etapa inicial de remoção dos sólidos, 

certamente haverá redução da eficiência e eficácia de todos os equipamentos a jusante 

das peneiras no processo de controle de sólidos. 
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No mercado existem as peneiras primárias cujas telas variam geralmente entre 10 

e 40 mesh, e as peneiras de alto desempenho, as quais operam com telas finas chegando 

a mais de 200 mesh. Nas operações de perfuração de poços de petróleo as peneiras 

primárias são adequadas para a perfuração de superfície e para profundidades rasas e 

intermediárias quando auxiliadas pelos demais equipamentos separadores de sólidos. Para 

poços profundos e quando se utiliza um fluido de perfuração com custo elevado, as 

peneiras de alto desempenho são preferidas. No Mud Cleaner utilizam-se peneiras de alto 

desempenho, uma vez que os sólidos separados nessa etapa possuem um diâmetro médio 

inferior aos sólidos da primeira etapa (PETROBRAS, 2008). 

Figura 9 –Peneira Vibratória (shale shaker) e seus componentes 

 

 

 Fonte: GN Solids Control (2019). 

 

A coleta das amostras dos cascalhos de perfuração é feita a partir de fragmentos 

acumulados na extremidade das peneiras vibratórias, em um anteparo instalado à 

frente da mesma (INTERNATIONAL LOGGING, 2001). Estudos recentes veem 

mostrando que quanto mais próximos da flowline os cascalhos forem coletados, mais 

representativas serão as amostras, como mostra a Figura 9 do estudo de Karimi (2013), 

Vibrador 

Equipamento para 

ajuste da angulação do 

deck Leito vibrante e 

disposição das telas 
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em que é possível observar que as amostras coletadas no topo da peneira vibratória 

(possum belly) apresentam fragmentos submilimétricos, pois ainda não passaram pelo 

processo de peneiramento. No entanto, as amostras coletadas, no anteparo (calha) 

instalado à frente das peneiras, apresentam uma grande quantidade de aglomerados e 

representam apenas a fração retida na peneira vibratória, descaracterizando o cascalho 

de perfuração pela perda de fragmentos submilimétricos como, por exemplo, argilas e 

siltes passantes pelas telas da peneira. (KARIMI, 2013). 

   Figura 10 –Amostragem: coleta no possum belly e coleta no anteparo 

   Fonte: Karimi (2013). 

 

4.7.1 Alguns Fabricantes de Peneiras Vibratórias 

   

 Aipu Solids Control: fornece equipamentos de processamento de fluido de 

perfuração em todo o mundo, com sede localizada em Shaanxi, na China. Aipu controle 

de sólidos tem envolvimento em projetos onshore e offshore em áreas em todo o mundo, 

como a China, cingapura, filipinas, tailândia, Oriente médio, rússia, inglaterra, alemanha, 

e assim por diante. As peneiras vibratórias da série AIPU Hunter são projetadas de acordo 

com a tecnologia avançada na indústria de perfuração. AIPU fornece várias opções de 



42 
 

peneiras para atender a demanda exclusiva do cliente, como por exemplo, a peneira de 

movimento linear único, peneiras de dois andares e peneira de movimento duplo. Para 

alguns modelos de shakers (peneiras), a AIPU fornece tela de material de aço e tela de 

material composto para a opção. 

 GN Solids Control: a empresa com sede na China, oferece ao mundo 

equipamentos de  controle de sólidos como peneiras vibratórias, centrífugas, 

desareadores, dessiltadores, dentre outros. A GN Solids Control opera o serviço 

internacional de vendas, fabricação e distribuição de sistemas de separação de lama de 

perfuração de gás de petróleo. 

 

4.8 BACIA DO SOLIMÕES 

   

A bacia paleozoica estende-se por cerca de 400 000 km² no estado do Amazonas. 

A denominação Bacia do Solimões surgiu com Caputo (1984), em substituição ao termo 

anteriormente usado de Bacia do Alto Amazonas. Este autor justificou sua proposição ao 

considerar que esta bacia teve evolução geológica diferente das bacias do Médio e do 

Baixo Amazonas e, hoje, no conjunto denominado simplesmente de Bacia do Amazonas. 

A partir de 1978, ano da descoberta da província de gás e condensado do Juruá, a pesquisa 

de petróleo na Bacia do Solimões tomou vulto, intensificando-se após 1986, ano da 

descoberta da província de óleo, gás e condensado do Urucu. 

Dois sistemas petrolíferos, Jandiatuba-Juruá e Jandiatuba-Uerê, são identificados 

na bacia, o primeiro, e o mais importante, contêm atualmente 99,8% das acumulações 

comerciais, o principal sistema petrolífero Jandiatuba-Juruá é caracterizado por um óleo 

leve, variando de 45 a 52 grau de API, confinados em um reservatório que apresenta oil 

ring e uma extensa capa de gás. Tal sistema é responsável por uma das principais zonas 

produtoras de gás onshore. 

Este sistema petrolífero é descrito por Barata e Caputo (2007) cujas rochas 

geradoras são folhelhos radioativos devonianos da formação Jandiatuba com espessura 

de 40 a 50 m abaixo da rocha reservatório. A rocha reservatória, por sua vez, são arenitos 

carboníferos da Formação Juruá com até 50m de espessura à 2400 m de profundidade. O 

hidrocarboneto é aprisionado por trapas estruturais anticlinais enquanto a função de rocha 
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selante é exercida por evaporitos do tipo Halita e anidrita ou folhelhos carboníferos entre 

as formações Juruá e Carauari. 

A carta estratigráfica da Bacia do Solimões segundo Eiras (1993) citado por ANP 

(2017) é mostrada na Figura 11.  

       Figura 11 – Carta Estratigráfica da Bacia do Solimões 

           

       Fonte: Eiras (1993) apud ANP (2017). 
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5 METODOLOGIA 

 

 

Este trabalho trata-se de uma análise e seleção de peneiras vibratórias, no qual o 

poço escolhido é um poço vertical onshore fictício de caráter exploratório localizado na 

Bacia do Solimões, segundo Aguiar (2018) nomeado como 6-UFAM-10-AM, sob a 

responsabilidade da Universidade Federal do Amazonas, ainda segundo o projeto de 

Aguiar (2018), para a perfuração, o poço fictício foi definido em 6 fases, com a 

apresentação da união de subprojetos nas competências de identificação do poço, 

construção da janela operacional, programa de fluidos, programa de perfuração, programa 

de revestimentos. 

No primeiro estágio foi realizado o levantamento bibliográfico, baseado na 

pesquisa em livros, artigos, trabalhos acadêmicos científicos e periódicos acerca das 

operações de perfuração de poços de petróleo e seus principais sistemas, fluidos de 

perfuração e os principais equipamentos de controle de sólidos que proporcionasse a 

melhor separação sólido-fluido, além do estudo das ferramentas das geociências que 

fundamentam geofisicamente e geologicamente a Bacia do Solimões. Também foi 

realizado um levantamento dos principais parâmetros das peneiras vibratórias através de 

catálogos de fabricantes para que posteriormente fosse realizado a seleção das mesmas 

de acordo com a capacidade de operação.  

Sabe-se que as peneiras primárias têm um papel fundamental na eficiência global 

do sistema, pois são os primeiros equipamentos a partir do flowline. Por isso, são ditos a 

primeira linha de defesa do sistema de separação de sólidos. O bom dimensionamento na 

quantidade e qualidade dessas peneiras evita a sobrecarga dos hidrociclones 

(desareiadores e dessiltadores) e equipamentos seguintes. Desta forma, sem um 

peneiramento adequado do fluido de perfuração neste estágio inicial de separação, a 

eficiência e efetividade de todo o sistema de controle de sólidos da sonda fica seriamente 

comprometida. 

De acordo com o apêndice L e M, primeiramente a seleção das peneiras deve ser 

feita em função das características do material e do tipo de serviço a que ela irá se prestar, 

além de outras características como modo de vibração, quantidade de telas, dentre outros.  

Para facilitar o entendimento, a Figura 12 apresenta um fluxograma representativo 

da metodologia utilizada. 
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Figura 12 – Fluxograma representativo da metodologia utilizada. 

 

Fonte: O autor (2019) 
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5.1 VOLUME DE CASCALHO 

 

Primeiramente, quanto à quantificação do material gerado foi estipulada através 

do método analítico, conforme Fialho (2012). Através da Equação 1, calculou-se o 

volume de cascalho gerado para cada. Portanto, foi utilizado o volume teórico em função 

da porosidade. 

VUn =
(1−∅n)∗D2 ∗ π∗Hn

4
  (1) 

 

Onde:   

𝑉𝑈𝑛 = Volume de Cascalho (m³); 

∅𝑛= Porosidade da rocha; 

D = Diâmetro da broca (in); 

𝐻𝑛 = Espessura da rocha (m); 

 

5.2 MASSA DE CASCALHO 

 

Segundo Aadnoy (2014), o peso específico para cada litologia é apresentado da 

(Apêndice A). Sabendo-se o volume de cascalho gerado e o peso específico já definido, 

calculou-se a massa de cascalho para cada litologia, Equação 2:  

𝑀𝑐𝑎𝑠𝑐 =  𝑉𝑈𝑛* Ƿ (2) 

 

Onde:  

𝑀𝑐𝑎𝑠𝑐 = Massa de Cascalho (kg); 

Ƿ = Peso Específico (kg/m³)   

 

5.3 VOLUME DE LAMA E VOLUME DE LAMA 

 

Para calcular o volume de lama utilizou-se concentração, K, com base na literatura 

no qual se recomenda 6% (BOURGOYNE JR, 1991), como pode ser visto na Equação 3, 

em seguida o volume total, através da Equação 4. 

𝑉𝑇 = 𝑉𝑈𝑛 + 𝑉𝐿   (3) 
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𝑉𝐿 =  
𝑉𝑈𝑛

𝐾
  (4) 

  

Onde:  

𝑉𝑇  = Volume de Cascalho e Lama; 

𝑉𝐿  = Volume de Lama (m³); 

K = Concentração; 

 

5.4 VOLUME DE LAMA E VOLUME DE LAMA 

 

A taxa de perfuração, do inglês Rate Of Penetration (ROP) é o parâmetro de 

perfuração que indica a velocidade com que a broca penetra na formação rochosa durante 

a perfuração de um poço de petróleo. As unidades mais utilizadas são m/h e pés/h. 

(DICIONÁRIO DO PETRÓLEO, 2019). Para uso didático, a taxa de ROP inicial adotada 

foi de 265ft/h, e o ROP para as demais litologia é calculado através da Equação 6, sempre 

estimando o ROP encontrado conforme litologia anterior, sendo Beta o coeficiente de declínio da 

curva (BOURGOYNE JR, 1991):  

𝑅𝑂𝑃 = 𝑅𝑂𝑃𝐿𝑖𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ∗ 𝑒𝛽∗𝐿 (5) 

 

Onde:  

ROP = Taxa de penetração da broca (ft/h); 

L = Profundidade do Poço (m); 

β = 0,000015 

 

5.5 TAXA DE CASCALHO 

 

Posteriormente, foi necessário calcular a taxa volumétrica de cascalho gerado para 

cada litologia, através da Equação 6, fazendo sua devida conversão para o ROP:  

𝑄𝑐 =
𝑉𝑈𝑛

𝐿𝑛
∗ 𝑅𝑂𝑃 ∗ 0,3048 (6) 

 

Onde: 

𝑄𝑐 = Taxa de Cascalho (m³/h); 

𝑉𝑈𝑛 = Volume de Cascalho (m³); 
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𝐻𝑛 = Espessura da rocha (m); 

ROP = Taxa de Penetração da broca (ft/h); 

 

5.6 TEMPO DE TRANSPORTE 

 

 Estimar os equipamentos significa calcular as dimensões das suas superfícies em 

função da capacidade sugerida, ou seja, da quantidade de material com aspectos e 

condições determinadas que deve passar pelo peneiramento por um tempo determinado 

(hora), de acordo com a Equação 7. 

𝑡 =
𝑄𝑐

𝑉𝑢𝑛
  (7) 

 Onde: 

t = Tempo de transporte de cascalhos por litologia (h); 

𝑄𝑐 = Taxa de Cascalho (m³/h); 

𝑉𝑈𝑛 = Volume de Cascalho (m³); 

 

 O tempo acumulado, 𝑇𝑎𝑐  (apêndice G), é o tempo de transporte de 

cascalhos no durante a perfuração. Considerando que não haja escorregamento entre a 

velocidade da lama e do cascalho na subida do tempo.  

 

5.7 TAXA DE LAMA 

 

Sabendo- se o volume de lama de perfuração que retorna do poço e o tempo 

acumulado de transporte, calculamos então a taxa de lama, através da Equação 8:  

𝑄𝐿 =  
𝑉𝐿

𝑇𝑎𝑐
  (8) 

 

Onde:  

𝑄𝐿 = Taxa de Lama (m³/h); 

𝑇𝑎𝑐  = Tempo acumulado (h); 

 

 A taxa de fluxo de lama também pode ser expressa por GPM (galão por minuto), 

basta multiplica-la pelo fator de conversão 4,4035.  
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5.8 CAPACIDADE 

 

O método tradicional de avaliação do desempenho da peneira é a medida da 

capacidade, no qual calculamos através da Equação 9:  

𝐶 =  
𝑉𝑇

𝑇𝑎𝑐
  (9) 

 

Onde:  

C = Capacidade de Peneiramento (m³/h) 

 

Por fim, selecionou-se as Peneiras Vibratórias mais adequadas de acordo com os 

resultados encontrados e conforme as características dispostas no catálogo de Peneiras 

(apêndice L e M) dos fabricantes GN Solids Control e Aipu Solids Control. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste tópico estão apresentados e discutidos os resultados obtidos através da 

metodologia proposta para seleção de peneiras vibratórias. Estes resultados estão 

ordenados e agrupados de forma a facilitar a leitura e compreensão.  

 

6.1 DISTRIBUIÇÃO DO PESO DE LAMA AO LONGO DAS FASES 

 

Através dos dados coletados (apêndice A) do poço vertical onshore fictício 

proposto por Aguiar (2018) é apresentado na Figura 13 a distribuição do peso de lama ao 

longo das fases.  

Figura 13 – Distribuição do peso de lama ao longo das fases 

 

                   Fonte: O autor (2019). 
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o fluido utilizado foi base água com peso de 10,8 [
𝑙𝑏

𝑔𝑎𝑙
] a 14 [

𝑙𝑏

𝑔𝑎𝑙
], ainda segundo Aguiar 

(2018), além do agente alcalinizantes e espessantes, nesta etapa adicionou-se goma 

Xatana e calcário fino. O primeiro como viscosificante e o segundo como sólido inerte 

para facilitar a perfuração em rochas duras como o diabásio. Nas fases 5 e 6, o peso de 

fluido a base de água foi de 16,2 [
𝑙𝑏

𝑔𝑎𝑙
] a 17,4 [

𝑙𝑏

𝑔𝑎𝑙
], para esta etapa segundo Aguiar (2018), 

esperou-se enfrentar as formações químicas, domos salinos assim, além dos demais 

aditivos foi usado agentes obturantes como sílicas e carbonetos de cálcio para reduzir a 

perda de fluido para a formação por dissolução. 

 

6.2 DISTRIBUIÇÃO DA POROSIDADE AO LONGO DA PROFUNDIDADE 

 

 Em seguida, a Figura 14 apresenta a distribuição da porosidade das formações ao 

longo da profundidade para os materiais rochosos típicos da Bacia do Solimões.  

           Figura 14 – Distribuição da porosidade ao longo da profundidade 

 

 

              Fonte: O autor (2019). 
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rochas a medida em que se torna mais profundo, portanto, há reduções na porosidade. 

Como marco característico da região, destaca-se as soleiras de diabásio. A 1050m a 

porosidade do diabásio foi de 1,5%, e a 1550m, 0,08%, como pode ser observado na 

curva. Segundo concluiu Caputo (2007), a Bacia do Solimões atravessou duas fases de 

geração, migração e acumulação de petróleo. A primeira teria ocorrido no Neopermiano-

Eotriássico, relacionada ao soterramento e fluxo térmico, a segunda no Neotriássico, 

relacionada à anomalia térmica provocada pelas intrusões dos diques e soleiras de 

diabásio. Portanto, para efeito de comparação, foi gerado uma nova distribuição, em 

vermelho, no qual refere-se ao comportamento da Bacia sem a presença das soleiras de 

diabásio, este se comporta de forma exponencial.  

 

6.3 DISTRIBUIÇÃO DO VOLUME DE CASCALHO AO LONGO DA 

PERFURAÇÃO 

 

 É apresentado na Figura 15 o comportamento da distribuição do volume de 

cascalho gerado ao longo da perfuração (apêndice C), conforme Equação 1 do modelo 

proposto descrito na metodologia deste trabalho. 

        Figura 15 – Distribuição do Volume de Cascalho ao longo da perfuração 

 

 

        Fonte: O autor (2019). 
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Apesar de algumas informações serem escassas na literatura convencional em 

relação a Bacia do Solimões, estimou-se uma porosidade para cada formação atravessada 

pelo poço, levando-se ainda em conta a relação com a profundidade. De acordo com 

Fialho (2012), o volumo nominal foi calculado. Nota-se que o volume de cascalho gerado 

foi maior nas primeiras horas, referente a fase 2, o Argilito gerando 33,38m³ de cascalho 

e o Arenito, 31,03m³, outro pico se deu devido a espessura do Diabásio e do Anidrito 

(fase 4), gerando respectivamente, 21,71m³ e 28,11m³ de cascalho. O volume total de 

cascalhos gerado foi de 202,42m³, o que se aproximou do método adotado por Aguiar 

(2018), gerando 201,04m³ de cascalhos.  

 

6.4 DISTRIBUIÇÃO DA MASSA DE CASCALHO AO LONGO DA PERFURAÇÃO 

 

Em seguida, é apresentado na Figura 16 é o comportamento da distribuição da 

massa de cascalho gerado ao longo da perfuração, de acordo com os dados (apêndice C), 

conforme Equação 2 do modelo proposto descrito na metodologia deste trabalho. 

               Figura 16 – Distribuição da Massa de Cascalho ao longo da perfuração 

 

 

               Fonte: O autor (2019). 
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primeiras horas e nas formações com maiores espessuras, como Diabásio e Anidrito (fase 

3), gerando uma massa de aproximadamente 150.000kg. O total de massa gerada foi de 

489.000kg de cascalhos ao longo da perfuração.  

 

6.5 DISTRIBUIÇÃO DO VOLUME DE LAMA AO LONGO DA PERFURAÇÃO 

 

A Figura 17 apresenta a distribuição do volume de lama ao longo da perfuração, 

segundo os dados (apêndice E), conforme Equação 3 do modelo proposto descrito na 

metodologia deste trabalho. 

             Figura 17 – Distribuição do Volume Lama ao longo da perfuração 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: O autor (2019). 
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lama e Arenito 443m³, posteriormente Diabásio e Anidrito (fase 3), 310m³ e 401m³, 

respectivamente, finalizando as últimas horas gerando em média 35m³ de lama.  

 

6.6 DISTRIBUIÇÃO DO VOLUME TOTAL AO LONGO DA PERFURAÇÃO 

 

A distribuição do volume de total ao longo da perfuração é apresentado na figura 

18, segundo os dados (apêndice F), conforme Equação 4 do modelo proposto descrito na 

metodologia deste trabalho. 

              Figura 18 – Distribuição do Volume Total ao longo da perfuração 

 

 
                  Fonte: O autor (2019).  
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6.7 DISTRIBUIÇÃO DA TAXA DE PENETRAÇÃO AO LONGO DA 

PROFUNDIDADE 

 

Posteriormente, é apresentado na Figura 19 a distribuição da taxa de penetração 

ao longo da profundidade, segundo os dados (apêndice H), conforme Equação 5 do 

modelo proposto descrito na metodologia deste trabalho. 

              Figura 19 – Distribuição da taxa de penetração ao longo da profundidade 

 

              Fonte: O autor (2019).  
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6.8 DISTRIBUIÇÃO DA TAXA DE CASCALHO AO LONGO DA PROFUNDIDADE 

 

Em seguida, a Figura 20 apresenta o comportamento da distribuição da taxa de 

cascalho ao longo da profundidade (apêndice I), conforme Equação 6 do modelo proposto 

descrito na metodologia deste trabalho. 

               Figura 20 – Distribuição da Taxa de Cascalho ao longo da Profundidade 
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6.9 DISTRIBUIÇÃO DA TAXA DE LAMA AO LONGO DA PROFUNDIDADE 

 

A figura 21 é apresenta a distribuição da lama ao longo da profundidade, de acordo 

com os dados (apêndice J), conforme Equação 8 do modelo proposto descrito na 

metodologia deste trabalho. 

          Figura 21 – Distribuição da Taxa de Lama ao longo da profundidade 

 

          Fonte: O autor (2019).  
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6.10 DISTRIBUIÇÃO DA CAPACIDADE AO LONGO DO TEMPO 

 

Calculados todos estes parâmetros, a Figura 22 apresenta a distribuição da 

capacidade ao longo do tempo, de acordo com os dados (apêndice K), conforme Equação 

9 do modelo proposto descrito na metodologia deste trabalho. 

          Figura 22 – Distribuição da Capacidade ao longo do Tempo 

 

          Fonte: O autor (2019).  

  

O material rochoso em suspensão na lama de perfuração que retornou do poço 

pelo flowline da cabeça do poço, foi direcionado ao sistema de tratamento de fluidos, 

sendo a peneira vibratória o equipamento primário, portando, a capacidade da peneira 

vibratória foi estimada conforme o volume total, ou seja, o volume de cascalho e o volume 

de lama. Com aproximadamente 1h de transporte, a capacidade da peneira para suportar 

o volume total seria de 273,43m³/h, sendo a capacidade máxima das peneiras segundo os 

fabricantes (apêndice L e apêndice M) é de 200m³/h. Em vista disso, a tabela 6.1 apresenta 

a quantidade de peneiras vibratórias necessárias para a capacidade ideal de volume 

gerado.  
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                 Tabela 6.10 – Seleção das peneiras vibratórias através da capacidade 

Capacidade (m³/h) Quantidade 

de peneiras 

utilizadas 

Capacidade 

(m³/h) 

273,4638307 2 140 

202,9311002 2 140 

244,5652253 2 140 

215,8842653 2 140 

105,6215225 1 140 

91,93194632 1 140 

95,45368895 1 140 

73,02265145 1 140 

23,2993067 1 140 

17,89945301 1 140 

6,095629251 1 140 

5,411455917 1 140 

4,79412105 1 140 
                              Fonte: O autor (2019).  

  

Portanto, para este poço são necessárias 2 peneiras capacidade de 140m³/h cada 

para comportar o volume de lama e cascalho provenientes da primeira e segunda fase de 

perfuração do poço, e para as quatro últimas fases, apenas 1 peneira com capacidade de 

140m³/h atenderá volume proveniente do poço.  

A seleção foi feita de acordo com apêndice L, o fabricante GN Solids Control 

apresenta 4 modelos de peneiras vibratórias, porém, de acordo com a capacidade 

(140m³/h) e para se otimizar gastos, o escolhido foi o modelo GNZS59F-SHBF, cujo 

modo de vibração é linear e possui 4 telas.  

Outra opção de seleção de peneiras, de acordo com o apêndice M, é do fabricante 

Aipu Solids Control, no qual possui 5 modelos de peneiras vibratórias, porém, de acordo 

com a capacidade (140m³/h) e para otimizar gastos, o escolhido foi o modelo Hunter-

MG4, cujo o modo de vibração é linear e possui 4 telas.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Para conseguir enxergar os resultados de um projeto, uma avaliação criteriosa é 

fundamental. Primeiramente, a construção da metodologia proposta para seleção de 

peneiras no sistema de tratamento de lamas em sondas de perfuração iniciou-se com a 

escolha do poço, nos quais dados como as características das rochas perfuradas, do fluido 

de perfuração, os tipos de brocas, diâmetro do poço e a profundidade do poço foram de 

fundamentais importância para o desenvolvimento da proposta.  

Foi desenvolvido uma proposta metodológica com base em dados da litologia 

referentes a Bacia do Solimões para a seleção de peneiras vibratórias no processo de 

tratamento do fluido de perfuração.  

Em vista disto, foi determinado o volume nominal em função do espaço poroso, 

no qual resultou em 202,42m³ e o volume de lama durante a toda perfuração, 2841,65m³, 

gerando um total de aproximadamente 3029,33m³.  

Também foi avaliado o tempo de transporte dos sedimentos no qual resultou em 

7,56h. O total de volume de cascalho produzido por hora, ou seja, a taxa de cascalho foi 

de aproximadamente 98,6m³/h, e a taxa de lama 1271,37m³/h.  

A capacidade da peneira, juntamente com outros parâmetros como quantidade de 

telas, modo de vibração e levando-se em conta o custo de produção, interferiu diretamente 

na escolha dos modelos. Portanto, para o poço estudado, foram necessárias duas peneiras 

com capacidade de 140m³/h cada para as duas primeiras fases do poço, e posteriormente 

uma peneira de 140m³/h para as quatros últimas fases, devido a capacidade máxima das 

peneiras ser de 200m³/h. As peneiras foram selecionadas de acordo com o catálogo de 

dois fabricantes, que foram eles o modelo GNZS59F-SHBF da GN Solids Control e o 

modelo Hunter-MG4 da Aipu Solids Control, ambas possuem movimento linear e 4 telas.  

Portanto, o bom dimensionamento na quantidade e qualidade dessas peneiras evita 

a sobrecarga dos hidrociclones (desareiadores e dessiltadores) e equipamentos seguintes. 

Desta forma, sem um peneiramento adequado do fluido de perfuração neste estágio inicial 

de separação, a eficiência e efetividade de todo o sistema de controle de sólidos da sonda 

fica seriamente comprometida. 
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Como sugestões para trabalhos futuros, há diversos pontos de dedicação a novos 

estudos, como uma melhor avaliação da taxa de penetração, além do dimensionamento 

da peneira, sendo necessário o estudo de tipos de tela e tamanho de abertura da peneira, 

fatores estes que também influenciam diretamente na eficiência da mesma.  
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APÊNDICE A – Parâmetros utilizados para a perfuração do poço 

 

 

Litologia 

 

Fase Profundidade 

inicial(m) 

Profundidade 

Final(m) 

Peso da 

Lama 

(lb/gal) 

Diâmetro 

da 

Broca(in) 

condutor 1 0 75 9 26 

arenito 2 75 250 9 17,5 

argilito 2 250 500 9 18,5 

arenito 2 500 750 9 17,5 

diabásio 3 750 900 10,8 14,75 

siltito 3 900 1050 10,8 14,75 

diabásio 3 1050 1250 10,8 14,75 

anidrito 3 1250 1550 10,8 14,75 

diabásio 4 1550 1750 14 10,625 

anidrito 4 1750 1800 14 10,625 

halita 5 1800 1925 16,2 6,625 

anidrito 5 1925 2050 16,2 6,625 

arenito 6 2050 2400 17,4 5,875 
Fonte: O autor (2019). 
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APÊNDICE B – Distribuição da porosidade ao longo da profundidade 

 

                        

Porosidade  

 

Profundidade 

Inicial 

0,24 75 

0,23 250 

0,22 500 

0,19 750 

0,18 900 

0,015 1050 

0,19 1250 

0,08 1550 

0,12 1750 

0,1 1800 

0,09 1925 

0,225 2050 
                               Fonte: O autor (2019). 
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APÊNDICE C – Distribuição do volume de cascalho ao longo da perfuração 

 

 

Tempo Acumulado 

Total 

 

Volume de 

cascalho 

(m³) 

1,07696 19,26698364 

1,531642638 20,63822032 

1,840513952 33,38248762 

2,135794151 30,25904482 

2,602057385 13,3938313 

3,039852207 13,55918724 

3,344473177 21,71674705 

3,529518942 26,7876626 

3,779420803 10,524954 

4,676696029 2,516836826 

4,996456412 4,118460261 

5,279208899 4,164220931 

5,454088838 2,371919792 
                                Fonte: O autor (2019). 
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APÊNDICE D – Distribuição da massa de cascalho ao longo da perfuração 

 

 

Tempo Acumulado 

 

Massa de 

Cascalho(kg) 

1,07696 44314,06238 

1,531642638 46435,99571 

1,840513952 75110,59714 

2,135794151 72621,70758 

2,602057385 33484,57825 

3,039852207 34575,92747 

3,344473177 56463,54232 

3,529518942 65629,77337 

3,779420803 28417,3758 

4,676696029 6292,092065 

4,996456412 10090,22764 

5,279208899 9994,130233 

5,454088838 5811,203491 
                               Fonte: O autor (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

APÊNDICE E – Distribuição do volume de lama ao longo da perfuração 

 

 

Tempo Acumulado 

Total (h) 

 

Volume 

Lama (m³) 

1,07696 275,2426235 

1,531642638 292,1161635 

1,840513952 476,8926803 

2,135794151 443,3559681 

2,602057385 193,7026749 

3,039852207 196,0649026 

3,344473177 310,2392435 

3,529518942 401,5787162 

3,779420803 162,123515 

4,676696029 36,15910051 

4,996456412 35,18535734 

5,279208899 35,26478253 

5,454088838 33,88456846 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

APÊNDICE F – Distribuição do volume total ao longo da perfuração 

 

 

Tempo Acumulado 

Total 

 

Volume 

Total (m³) 

1,07696 294,5096071 

1,531642638 315,4699391 

1,840513952 510,2751679 

2,135794151 462,5311137 

2,602057385 204,7342784 

3,039852207 207,2618621 

3,344473177 331,9559905 

3,529518942 409,4685569 

3,779420803 160,8814397 

4,676696029 38,47164863 

4,996456412 62,95360685 

5,279208899 63,65309137 

5,454088838 36,25648825 
                                Fonte: O autor (2019). 
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APÊNDICE G – Tempo de acumulado durante o transporte de cascalho por fase 

 

 

Tempo de transporte por 

fase (h) 

 

Tempo 

acumulado  (h) 

1,07696 1,07696 

0,463288364 1,540248364 

0,326743262 1,866991626 

0,330439878 2,197431504 

0,418977946 2,61640945 

0,426268011 3,042677462 

0,43498793 3,477665392 

0,445219885 3,922885276 

0,730476392 4,653361668 

0,750467925 5,403829593 

0,772453577 6,17628317 

0,796575498 6,972858669 

0,589839034 7,562697703 
                                     Fonte: O autor (2019). 
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APÊNDICE H – Distribuição do ROP ao longo da profundidade 

 

 

Profundidade Inicial 

 

ROP (ft/h) 

0 265 

75 265,9956156 

250 267,9980826 

500 271,0300841 

750 274,919912 

900 279,7034196 

1050 285,4251508 

1250 292,139032 

1550 299,572011 

1750 307,7706387 

1800 316,7870641 

1925 326,6795843 

2050 338,654301 
                               Fonte: O autor (2019). 
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APÊNDICE I – Distribuição da taxa de cascalho ao longo da perfuração 

 

 

Profundidade (m³) 

 

Taxa de 

cascalho 

(m³/h) 

75 20,7497707 

250 9,473381357 

500 9,760183392 

750 10,25517446 

900 7,574667223 

1050 7,800444974 

1250 9,44652284 

1550 8,343572056 

1750 5,181198761 

1800 4,7488429 

1925 1,90253386 

2050 1,96637432 

2400 1,399050879 
                              Fonte: O autor (2019) 

 

 

                               

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

APÊNDICE J – Distribuição da taxa de lama ao longo da profundidade 

 

 

Profundidade Inicial 

 

Taxa de 

Lama (m³/h) 

75 255,5736736 

250 189,6552338 

500 228,5656311 

750 201,7609956 

900 98,71170323 

1050 85,91770684 

1250 89,20905509 

1550 68,24546865 

1750 21,77505299 

1800 16,72846075 

1925 5,696849767 

2050 5,057435437 

2400 4,480486963 
                               Fonte: O autor (2019). 
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APÊNDICE K – Distribuição da capacidade ao longo da profundidade 

 

             

Tempo Acumulado 

 

Capacidade 

(m³/h) 

1,07696 273,4638307 

1,531642638 202,9311002 

1,840513952 244,5652253 

1,826922836 215,8842653 

2,293186071 105,6215225 

2,730980892 91,93194632 

3,035601862 95,45368895 

3,220647628 73,02265145 

3,470549488 23,2993067 

4,367824714 17,89945301 

4,687585097 6,095629251 

4,970337585 5,411455917 

5,145217524 4,79412105 
                                Fonte: O autor (2019). 
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APÊNDICE L – Modelo de Peneira Vibratória 

 

 

GN SOLIDS CONTROL 

MODELO 
GNZS703F-

SZDF 
GNZS703F-

SHBF 
GNZS594F-

SHBF 
GNZS706F-

SHBF 

Modo de Vibração Movimento Linear 

Capacidade (m³/h) 120(528GPM) 140(616GPM) 140(616GPM) 

Vibração do motor 

(Kw) 2 X 1.72 2 X 1.94 

Quantidade de tela 

(peças) 3 4 6 

Tamanho da tela 

(mm) 700x1250x29 585x1165x40 

Up:750X900  
Down:700x1250 

 

Área da tela 2.63 2.73 

Up: 2.03 

Down: 2.63 
 

 

Força G ajustável 

(G) ≤7.5 ≤7.3 

Amplitude de 

vibração (mm) 4.14~5.96 4.04~5.82 

Faixa de angulação =-1°~+5° 

Tipo de alimentação Top Box Vergalhão 

Altura (mm) 1060 895 

Peso (kg) 1665 1571 1624 1795 

Dimensão 2462x2007x1476 2744x1968x1435 2989x1668x1435 2744x1968x1435 
Fonte: O autor (2019). 
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APÊNDICE M – Modelo de Peneira Vibratória 

 

 

 

 

AIPU SOLIDS CONTROL 

Modelo Hunter-MG3 Hunter-D3 Hunter-MG4 Hunter-DD Hunter-DM 

Mode de 

Vibração  Movimento Linear  

Movimento 

Duplo 

Vibração do 

motor (Kw) 2x1.5 2x1.72 2x1.94 

2x1.72 

1x0.4 

Máximo 

Força G (G) 7.0 7.0 7.0/8.0 7.0/8.0 7.0G 

Capacidade 

Máxima 

(m³/h) 110 120 140 200 140 

Angulação =-1° - +5° 

Área da tela 
(m²) 2.04 2.27 2.73 5.45 2.73 

Quantidade 

de telas 

(peças) 3 3 4 8 4 

Altura da 

barragem 

(mm) 735 835 735 

Dimensão 

(mm) 2455x1670x1376 2455x1670x1376 2755x1650x1500 3040x1670x1376 3040x1670x1376 

Peso (kg) 1560 1650 1785 1980 1825 

Fonte: O autor (2019). 

 


