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Resumo 
 

 

ADITIVAÇÃO DE FLUIDOS DE PERFURAÇÃO 

 

 

A indústria petrolífera vem crescendo significativamente nos últimos anos e tal 

crescimento é devido aos altos investimentos tecnológicos proporcionados pela nossa atual 

época de desenvolvimento econômico e novas descobertas. Cada vez mais, as empresas 

operadoras da indústria do petróleo vêm investindo na perfuração de poços de petróleo de 

maior profundidade, buscando grandes acumulações. Entretanto, regiões com maior 

diversidade de camadas sedimentar, que vão acarretar as mais variadas dificuldades para sua 

exploração, vêm surgindo como novos desafios. Para que tais objetivos sejam alcançados com 

êxito, novas soluções tecnológicas têm sido empregadas nessas perfurações. Dentre esses 

avanços, destacam-se os diversos aditivos empregados nos fluidos de perfuração com o intuito 

de melhor a eficiência da perfuração. 

O presente trabalho pretende fazer uma análise dos aditivos empregados nos fluidos de 

perfuração, no que diz respeito aos problemas identificados durante a perfuração e como a 

aplicação dos aditivos pode minimizar os fatores causadores de perda de eficiência e 

consequentemente na redução dos custos operacionais na fase de perfuração de um poço de 

petróleo. Para tanto, serão inicialmente apresentados conceitos sobre os fluidos de perfuração, 

classificações e propriedades, além de discussões sobre funções dos aditivos, a natureza de 

alguns aditivos, além da identificação de alguns problemas que ocorrem durante a perfuração 

e como os mesmos podem ser corrigidos aplicando os aditivos específicos.  

Por fim, é apresentada uma listagem de alguns aditivos comerciais e suas 

especificações técnicas. 

   
 Palavras-chaves: Fluidos de Perfuração, Aditivos. 
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Abstract 
 

DRILLING FLUIDS ADDITIVES 

 

Petroleum industry has experienced an increase in the last years, due to high 

technological investments that were made possible by economical development and new 

discoveries. Each day, companies in this field are risking deeper well drillings, aiming greater 

accumulations. However, this leads to regions with more diverse sedimentary layers, which 

creates several difficulties in the related exploitation. In order to succeed in this objective, 

new technologic solutions have been of great assistance. Drilling fluids additives are 

examples of technological advances that increase drilling efficiency. 

The present work is devoted to the analysis of the additives employed in drilling 

fluids, in the sense of problems that occur during drilling operations and how the use of 

additives can minimize factors that cause loss of efficiency and the consequent operational 

cost reduction in the drilling phase. For that, initially, basic concepts about drilling fluids will 

be presented, as long as classifications and properties, besides discussions about additive 

functions, the nature of some additives, and the identification of some problems that might 

occur during drilling how they can be mitigated, using correct additivation.  

Finally, it will be presented a list of some commercial additives and their technical 

properties. 

 

Keywords:  Drilling Fluids, Additives.  
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                                                                                                            Capítulo 1-Apresentação 
 

1.1. Introdução Geral 
 

Durante séculos, o homem vem desenvolvendo novas formas para aprimorar os 

métodos de perfuração de poços (óleo, gás e água). Alguns relatos referentes à perfuração 

podem ser encontrados em textos antiqüíssimos da Pérsia, Egito e China. Eram métodos 

bastante eficientes, tendo em vista as condições precárias da época. Com o decorrer dos anos, 

surgem novos avanços nos campos da engenharia mecânica, civil, química, entre outras, que 

vão servir como base para o surgimento de métodos mais eficientes e dinâmicos para a 

perfuração de poços, principalmente os poços de petróleo, que serão abordados neste trabalho. 

Um exemplo muito ilustrativo desses avanços é o surgimento dos métodos rotacionais de 

perfuração que conferem uma maior eficiência e rapidez na perfuração. 

 Esse método, tal qual conhecemos atualmente, originou-se no século XIX, tendo seu 

maior avanço no século passado e atual. A eficiência desse método é devida a muitos fatores 

importantes, sendo um deles os fluidos de perfuração. Em 1887, foi reconhecida a 

importância da utilização dos fluidos de perfuração por meio de uma patente concedida ao 

doutor Chapman, que utilizou argila, grãos e cimento como aditivos para composição do 

fluido de perfuração, que foi utilizado em um processo de perfuração rotacional. No entanto, 

verificaram-se problemas de instabilidade, inchamento e colapso do poço, atribuindo-se a esta 

instabilidade a presença da água. (Chapman apud Souza, 2007) 

A necessidade de melhorar a eficiência desse fluido e a busca de novos componentes 

para tentar solucionar tais problemas estimulou o pensamento de uma nova composição para 

os fluidos de perfuração que foram introduzidas, então, em pesquisas que passaram a utilizar 

o óleo como componente para tais fluidos de perfuração.  

A partir de meados da década de 40, os primeiros fluidos a base de óleo passaram a 

estar disponíveis no mercado, sendo sua formulação objeto de pesquisa, realizada pela 

empresa Oil Base Drilling Fluid Company (EUA). Na mesma época, a empresa Halliburton 

introduziu no mercado um fluido a base de asfalto e óleo, sendo este resultante de uma reação 

de óleo origem animal, e hidróxido de sódio e silicato de sódio, que solucionaria os problemas 

com a instabilidade provocada pela água. Todavia, tal fluido trazia algumas desvantagens, 

principalmente, em questões ambientais.  

Como relatado anteriormente, a água era considerada um contaminante mesmo 

presente em pequenas quantidades, pois não se tinha conhecimento da intrínseca relação 
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folhelho e água, responsável por alterações nas propriedades reológicas dos fluidos de 

perfuração. Só a partir de meados do século XX, vão surgir fluidos com aditivos poliméricos e 

eletrólitos capazes de inibir esta interação. Surge, então, a necessidade de se utilizar aditivos 

emulsificantes mais eficientes, proporcionando, assim, o desenvolvimento de fluidos em que a 

água passasse a estar presente como um aditivo intrínseco ao fluido, e não mais como um 

contaminante. (Darley, et al apud Souza, 2007). 

 

1.2. Objetivo do Trabalho 
 

O presente trabalho tem o objetivo de estudar os fluidos de perfuração e apresentar um 

breve histórico da utilização dos mesmos, bem como sua composição. Desta forma, a partir de 

um levantamento bibliográfico, é feita uma análise desses fluidos em relação à presença dos 

aditivos e como eles podem modificar as condições necessárias para que os fluidos se tornem 

mais atrativos economicamente e seguros ambientalmente (mantendo suas principais 

características e propriedades, ou seja, as que conferem um desempenho eficaz durante a 

perfuração do poço).  

Além disso, outra proposta deste trabalho é o mapeamento dos principais aditivos de 

acordo com sua função, ressaltando alguns dados técnicos e tipos de atuação. Cada aditivo 

atua de acordo com sua função específica, por exemplo, é diferente atuação dos aditivos 

redutores de filtrado, dos inibidores de corrosão, dos que apresentem fortes características gel. 

Certos aditivos podem também se inter-relacionar, fortalecendo uma função específica sem 

alterar outras características importantes para o bom funcionamento do mecanismo de uma 

sonda de perfuração. 

 
1.3. Justificativa 
 

O estudo da aditivação de fluidos de perfuração é um assunto de extrema relevância 

para a indústria petrolífera e tem chamado a atenção de grandes empresas, no sentido de 

melhorar a eficiência dos fluidos de perfuração. 

Assim, este trabalho se justifica por ampliar o conhecimento dos aditivos de fluidos de 

perfurção, no que diz respeito em abordar os principais fluidos de perfuração e apresentar os 

mecanismos de atuação de alguns aditivos de acordo com suas funções específicas. O estudo 

apresentado torna-se, assim, um importante meio de aprendizado e pesquisa para todos que se 

interessam pelos aditivos constituintes dos fluidos de perfuração. 
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1.4. Relevância do Estudo 
 

A partir das análises é apresentado uma síntese dos principais aditivos de fluidos de 

perfuração, que possa ser referência para novos alunos e por empresas que atuam no ramo de 

fluidos de perfuração. Comparando esses aditivos pode-se responder questões importantes na 

apicação de fluidos aditivados, como, por exemplo, as vantagens e desvantagens dos fluidos 

aditivados, o quanto essa melhoria interfere na eficiência do fluido de perfuração referente à 

carreamento do cascalho gerado, lubricidade (diminuição do atrito metal-rocha e metal-

metal), inibição de folhelhos reativos (na manutenção da integridade da formação rochosa). 

 

 
1.5. Estrutura do Trabalho 
 

 

O trabalho é estruturado contendo inicialmente uma introdução, onde são abordados os 

tópicos que são de relevância quando falamos de fluidos e não apenas de seus aditivos, por 

exemplo: histórico dos fluidos e sua evolução até os dias atuais, como foi utilizado o primeiro 

aditivo de perfuração e como foram observadas suas melhorias, o porquê de um mapeamento 

desses aditivos, o diferente tipo de impactos ambientais. A introdução também apresenta a 

organização do trabalho e como foi feito este mapeamento. 

No capítulo dois e três, serão introduzidos os desenvolvimentos do estudo, colocando 

em um tópico a classificação dos aditivos. Dentro de outro, subseqüente, as funções de 

atuação dos aditivos, como, por exemplo, dos redutores de filtrado, inibidores de corrosão. 

Nestes capítulos, são apresentadas ainda a importância de cada um desses aditivos, bem como 

suas características de similaridade e como se diferenciam um do outro em determinada ação 

no fluido de perfuração. 

 O capítulo quatro será direcionado aos exemplos de aditivos, destacando a forma 

como todos os aditivos se enquadram, por exemplo, como redutor de filtrado ou como 

redutores de reboco, explorando algumas de suas especificações técnicas de atuação.  

 Finalmente, são apresentadas na seqüência a conclusão, sugestões para trabalhos 

futuros e referências bibliográficas. 
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                                                                                                   Capítulo 2-Revisão Conceitual 

 

2.1. Introdução 

 

Neste capítulo, o foco principal é a revisão da literatura sobre os fluidos de perfuração 

no que se refere à sua classificação, às propriedades operacionais e à importância de sua 

composição na fase de perfuração de um poço. No tópico que dá ênfase às propriedades dos 

fluidos, serão abordo aplicadas algumas equações para a melhor compreensão do controle 

dessas propriedades. O uso dessas equações vai mostrar como os aditivos atuam na 

modificação final da composição de um fluido de perfuração. Por fim serão abordadas 

sucintamente questões relativas aos impactos ambientais, decorrentes de seu uso na indústria 

petrolífera. 

 

2.2. Conceitos Básicos Sobre os Fluidos de Perfuração 

 

Os fluidos de perfuração são composições destinadas a auxiliar o processo de 

perfuração de poços de petróleo, poços tubulares e operações de sondagem (Amorim, 2003).  

Quando líquidos, os fluidos de perfuração são misturas complexas que podem conter 

água, material orgânico, sais dissolvidos e sólidos em suspensão nas mais variadas proporções 

(Campos, 2007). 

Todos os fluidos de perfuração devem ser especificados de forma a garantir uma 

perfuração rápida e segura. Segundo o Manual de Engenharia de Fluidos de Perfuração, 1977; 

Drilling Fluids Engineering Manual, 1998 é de fundamental importância que todos os fluidos 

assumam as seguintes características: 

 

• Boa estabilidade química; 

• Proporcionar a estabilidade mecânica e química da parede do poço; 

• Fácil separação dos cascalhos na superfície; 

• Fazer com que os sólidos estejam em suspensão quando os fluidos estiverem 

estáticos; 

• Não provocar danos às rochas produtoras; 

• Aceitar todos os tratamentos, físico e químico; 

• Apresentar uma viscosidade acessível, ou seja, ser bombeável; 
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• Apresentar baixo grau de corrosão e de abrasão em relação à coluna de perfuração 

e demais equipamentos do sistema de circulação; 

•  Não ser tóxico ao homem e ao meio ambiente; 

• Proporcionar fácil interpretação geológica do material retirado do poço e 

apresentar custo compatível com a operação. 

 

Segundo Barros (2005) algumas funções básicas dos fluidos de perfuração (vide figura 1): 

• Limpeza do fundo do poço dos cascalhos gerados pela broca e transportá-los até a 

superfície; 

• Manter estável a parede do poço e exercer pressão hidrostática sobre as formações, 

evitando, assim, o influxo de fluidos indesejáveis (Kick); 

• Resfriar e lubrificar a broca e a coluna de perfuração. 

 

 

 
                                Figura 1. Algumas das principais ações do Fluido de Perfuração. 
                                                  Fonte: Geehan, (2000 apud Souza, 2007). 
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2.3. Propriedades dos Fluidos de Perfuração 

 

Os fluidos de perfuração são indispensáveis durante as atividades de perfuração, pois 

desempenham uma série de funções essenciais, que estão diretamente relacionados com suas 

propriedades físicas e químicas.  

Dentre as propriedades físicas que merece mais destaque e que são medidas em 

laboratório podemos destacar: a densidade, os parâmetros reológicos (viscosidade plástica e 

viscosidade aparente), as forças géis, os parâmetros de filtração e o ter de sólidos. Algumas 

outras de menor uso são a resistividade elétrica, o índice de lubricidade e a estabilidade 

elétrica.  

Os parâmetros químicos mais significativos e comumente medidos em laboratórios são 

o PH, o teor de cloreto, o teor de bentonita e as alcalinidades. Outras propriedades químicas 

são o excesso de cal (determinada nos fluidos trados por cal hidratada), o teor de cálcio e de 

magnésio, a concentração de ácido sulfídrico (H2S) e a concentração de potássio testada nos 

fluidos inibidores por gesso. (Thomas, 2001). 

Segundo Darley & Gray (1988 apud Campos, 2007), os fluidos são indispensáveis 

durante as atividades de perfuração, pois desempenham uma série de funções essenciais, 

dependentes diretamente das suas propriedades físicas, químicas e reológicas, ou seja, 

densidade, viscosidade, consistência de gel, controle de filtrado e reboco e inibição das argilas 

hidratáveis. 

 

2.3.1. Massa Especifica 

 

 A massa específica ou aqui chamada de densidade é definida como a massa de um 

determinado fluido por seu volume, podendo ser expressa em kg/m3, g/cm3 ou lb/gal. A 

análise desse parâmetro é importante para determinar o comportamento inicial do fluido e 

suas variações no decorrer da perfuração. 

Quando se inicia a perfuração de um poço se estabelece o limite mínimo e máximo da 

pressão exercida sobre as formações expostas. O limite mínimo é definido pela pressão de 

poro, ou seja, pressão atuante no fluido que se encontra no espaço poroso da rocha e o limite 

máximo definido pela pressão de fatura, ou seja, valor de pressão acima do qual a rocha se 

rompe. A densidade é o parâmetro que influencia diretamente na pressão da coluna 

hidrostática exercida pelo fluido de perfuração sobre a parede do poço e pode ser determinada 
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manualmente usando-se uma balança densimétrica (figura 2), por um método padronizado 

pelo API (Instituto Americano de Petróleo) (Darley e Gray, 1988, p 6 apud Morais,2009). 

 

 
Figura 2-Balança densimétrica 

Fonte: Catarina, (2007 apud Morais 2009) 
 

Segundo Thomas (2001), quando se deseja aumentar a densidade de um determinado 

fluido, adiciona-se geralmente a baratina, BaSO4, que tem densidade de 4,25, enquanto a 

densidade dos sólidos perfurados é em torno de 2,60. Quando houver necessidade de redução 

da densidade dos fluidos à base de água, dilui-se com água (densidade 1,00), n-parafinas 

(densidade 0.74) ou óleo diesel (densidade 0,82). 

Algumas análises para o controle da densidade: na tabela 1, são apresentadas as 

densidades para alguns aditivos de perfuração. 

 

Tabela 1-Densidade para alguns aditivos de fluidos de perfuração 
Fonte: Applied Drilling Engineering p 52  

Material Densidade Massa Específica 
  lbm/gal lbm/bbl 

Atapulgita 2.89 24.1 1011 
Água 1.00 8.33 350 
Diesel 0.86 7.2 300 

Argila Bentonita 2.6 21.7 910 
Areia 2.63 21.9 920 

Sólidos Perfurados 2.6 21.7 910 
API Barita 4.2 35.0 1470 

CaCl2* 1.96 16.3 686 
NaCl* 2.16 18.0 756 

*Material aditivo altamente solúvel em água (não se comporta como um mistura ideal) 

Para se determinar a massa específica (density) de fluido de perfuração é necessário 

seguir os seguintes passos: 

1º Conhecendo o volume (bbl) total a partir do volume parcial dos componentes do fluido. 

                                                  V� � V�� � V�� �	� V�
                                                     
                                                           Equação1-volume total da mistura 
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2º A massa específica pode ser determinada pelo somatório da massa de cada componente do 

fluido de perfuração dividido pelo seu volume total. 

                                                                 ρ ��m�
V�


��                                                                              

Equação 2-massa específica da fluido de perfuração 
 

Exemplo prático utilizando informações do livro Applied Drilling Engineering p 54. 

Determinar o volume e a densidade de um fluido de perfuração, cujos componentes 

são: 25 lbm de argila bentonita, 60 lbm de barita API, e 1 bbl de água doce. 

A partir da equação (1) para o volume total e da tabela 1, é possível determinar o 

volume em barris da mistura dos componentes acima mencionados. 

Da tabela 1 se retiram os valores da massa específica da barita API e Argila bentonita 

(910 lbm/bbl e 1470 lbm/bbl), respectivamente. 

Logo: 

V� �  1 bbl �água doce� � 25 lbm910 lbmbbl � Barita API� �
60 lbm1470 lbmbbl �bentonita� 

 
 V� � 1.0683 bbl 
Da tabela 1, sabe-se que a densidade da água é: 350lbm/bbl  

Massa de água=350 lbm/bbl*1bbl=350 lbm  

Aplicando a equação 2, para a massa específica final para o fluido de perfuração. Teremos 

ρ ���350 � 25 � 60�lbm1.0683 bbl
/
��  

 ρ � 407 lbmbbl  
Análise: 

A determinação da massa específica é um importante parâmetro a ser avaliado durante 

a perfuração, visto os grandes problemas com a diminuição da taxa de penetração, queda de 

pressão da coluna de perfuração e, pouca eficiência no carreamento dos cascalhos gerados, 

pois estes também são influenciados pela densidade do fluido. A partir de uma tabela padrão 

com os dados dos componentes (aditivos), como a apresentada na tabela 1, é possível 
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determinar o volume e a massa específica finais de um fluido de perfuração utilizado para 

perfuração específica de poço de petróleo. 

 

Outra importante análise é o controle de aditivos (massa requerida do aditivo para 

alterar a massa específica final do fluido) no incremento ou redução da massa específica, a 

partir de um volume de fluido já conhecido (limitado) ou não conhecido (volume de fluido 

não é limitado). 

                                                        Vf=Vi+VA=Vi+
mA

ρ
A

                                                          (3) 
Onde: 

Vf→volume final de fluido 
Vi→volume inicial de fluido 
VA→volume de aditivo 
mA→massa do aditivo 
ρ
A
→massa específica do aditivo 

 
A massa final da lama é dada pela soma da massa inicial somada com a massa do 

aditivo. Podendo ser escrito da seguinte forma. 

 
ρ
f
.Vf=ρi.Vi+mA                                                          (4) 

 
Reagrupando a Equação (3), teremos: 

 
mA=�Vf-Vi�*ρA                                                        (5) 

 

A partir da equação (5) pode-se determinar a massa final do aditivo. 

Substituindo a equação (5) na equação (4), teremos uma equação que deve ser usada 

quando o volume final de lama é limitado.  

Vi=Vf *
(ρ

A
-ρ

f
)

(ρ
A
-ρ

i
)
 

                                              Equação 6- volume final de lama limitado 
 

mA=�Vf-Vi�*ρA 
                                                Equaçao 7-massa de aditivo requerido 

 
Quando o volume final não é limitado, o volume final pode ser calculado a partir do 

volume inicial, rearranjando a equação para volume final de lama limitado. 

Vf=Vi*
(ρ

A
-ρ

i
)

(ρ
A
-ρ

f
)
 

Equação 8- volume final de lama não é limitado. 
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Exemplo prático utilizando informações do livro Applied Drilling Engineering p 66. 
 
Deseja-se aumentar a massa específica de um fluido de perfuração de volume 200 bbl 

e massa específica inicial de 11 lbm/gal para 11.5 lbm/gal usando a barita API como aditivo. 

Volume final de fluido não é limitado. Qual deve ser a massa de barita API necessária? 

 
Resolução: 

Utilizando a Tabela 1, sabemos que a massa específica da barita API é: 35.0 lbm/gal. 

 
Aplicando a equação 8, pois o volume final de lama não é limitado  
 

Vf=Vi*
1ρ

A
-ρ

i
21ρ

A
-ρ

f
2 =200bbl* �35-11��35-11.5� 

 
Vf=204.255 bbl   

Aplicando a equação 7, para  determinar a massa de aditivo requerida.  
 

mA=�Vf-Vi�*ρA=�204.255-200�* 35lbmgal
*
40gal

lbm
 

 
mA=6.255lbm  

 

Análise: 

Logo, tem-se o valor final de massa de barita API necessário para se obter um fluido 

de massa específica 11.5 lbm/bbl, a partir de um volume inicial conhecido para um valor final 

de fluido de perfuração ilimitado. 

 

Quando a água é utilizada como componente da mistura para um fluido de perfuração, 

ela pode ser absorvida pela superfície das finas partículas dos sólidos em suspensão na lama 

de perfuração, ou seja, o volume de água final vai se reduzir em relação ao volume inicial. 

Devido a este fato, há a necessidade de adicionar água juntamente com o aditivo para se obter 

a massa específica requerida. 

 
Dedução: 
                                    Vf=Vi+VA+Vw=Vi+

mA

ρA
+mA*VwA                                                     (9) 

Onde: 

Vf→volume final de fluido 
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Vi→volume inicial de fluido 
VA→volume de aditivo 
Vw→volume de água  
mA→massa do aditivo  
ρ
A
→massa específica do aditivo 

VwA→volume de água requerida por unidade de massa de aditivo (
bbl

lbm
) 

ρ
w
→massa específica da água 

 
Incluindo a massa de água para o balanço de massa, teremos: 
 

ρ
f
*Vf=ρi*Vi+mA+ρw*mA*VwA                                                     (10) 

 
 Substituindo a equação 10 na equação 9, teremos: 
 

Vi=Vf* 344
45ρA 611+ρw*VwA2

(1+ρ
A
*VwA)

-ρ
f
7

ρ
A
611+ρw*VwA2
(1+ρ

A
*VwA)

-ρ
i
7899
9:
 

Equação 11- volume de lama com adição de água 
 
E a massa do aditivo pode ser expressa por: 
 

mA=
ρ
A

(1+ρ
A
*VwA)

*(Vf-Vi) 

Equação 12- massa de aditivo a ser adicionado 
 
 
Exemplo prático utilizando informações do livro Applied Drilling Engineering p 66. 
  

Deseja-se aumentar a massa específica de 800 bbl lama de perfuração de 12 lbm/gal 

para 14 lbm/Gal. Um galão de água será adicionado a cada 100 lbm  de barita API para 

prevenir o excessivo engrossamento da lama. O volume final necessário é de 800 bbl. É 

necessário saber o volume de lama velha que deve ser descartada e quanto de aditivo (barita 

API) deve ser incrementado ao fluido para conseguir a nova massa específica.  

Resolução: 
 
O volume de água requerida por unidade de massa de aditivo é (VwB):  
 

VwB=
1gal

100lbm
=
0.01gal

lbm
 

ρ � 12 lbm/gal 
ρ< �14 lbm/gal 
Vf=800 bbl 
ρ
A
=35lbm/gal (dado Tabela 1) 

ρ
w
=8.33lbm/gal�dado Tabela 1� 
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Utilizando a equação 11, teremos o valor inicial de lama que deve ser usado para a 

composição do novo fluido: 

 

Vi=800* >35 ?�1+8.33*0.01�(1+35*0.01)
-14@

35 ?�1+8.33*0.01�
(1+35*0.01)

-12@A 
 

Vi=700.53 bbl 
 

Logo, o volume de 99.47 bbl deve ser descartado antes de se acrescentar o aditivo. Utilizando 

a equação 12, determina-se a massa de barita (aditivo) necessária para incremento da massa 

específica do novo fluido. 

 

mB=
35

(1+35*0.01)
*(800-700.53) 

mB=108.312lbm 
 
O volume de água que deve ser adicionada com a barita API é: 
 

Vw=mB
*V

wB
 

 

Vw=108.312lbm*
0.01gal

lbm
=1,083 gal 

 

Vw=25.79 bbl 

 

2.3.2. Parâmetros Reológicos 

 

 O comportamento reológico de um fluido pode ser enquadrado em modelos 

tradicionais, cujos parâmetros (viscosidade plástica, viscosidade aparente, força gel), vão 

influir diretamente no cálculo de perdas na tubulação e velocidade de transporte dos 

cascalhos.  

 Para ajudar na determinação dos parâmetros reológicos dos fluidos de perfuração, 

utiliza-se o viscosímetro rotacional, que conta com equações consagradas para avaliação dos 

parâmetros (Petrobras, 1998a apud Campos, 2007), como as que se detalham a seguir: 
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i)Viscosidade Aparente 

VA=
L600

2
(Cp) 

Equação 13- Viscosidade Aparente 
 

onde, VA é a viscosidade Aparente dada em Centipoise (Cp) e L600 viscosidade medida no 

viscosímetro a uma rotação de 600rpm após dois minutos. 

 

i)Viscosidade Plástica 

 

VP=L600-L300(Cp) 
Equação 14- Viscosidade Plástica 

 

onde, VA é a viscosidade Plástica dada em centipoise (CP) e L300 a leitura no viscosímetro 

após 15 minutos de agitação. A dedução completa dessas equações pode ser encontrada em 

Lira (1998 apud Campos, 2007). 

 

2.3.3. Força Gel e Tixotropia 

 

 Alguns fluidos de perfuração são tixotrópicos, isto é, adquirem um estado de semi-

rígidos quando estão em condições estáticas (repouso) pela formação do estado gel, e voltam 

a adquirir um estado de fluidez (estado sol) quando estão novamente em movimento. A força 

gel também é classificada como um parâmetro reológico e mede o grau de gelificação devido 

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

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

fluxo quando este fica um determinado tempo em repouso. A diferença entre elas indica o 

grau de tixotropia do fluido. (Félix et, al., 2007 apud Morais, 2009). 

  A tixotropia deve ser cuidadosamente controlada, pois, se excessiva, o fluido poderá 

causar erosão na parede do poço em virtude de sua elevada capacidade de carreamento de 

sólidos (Caenn & Chillingar, 1996 apud Campos, 2007). 

 

2.3.4. Parâmetros de Filtração 

 

O controle do filtrado é um importante parâmetro tanto para a produção do poço tanto 

quanto para o desempenho do mesmo. Durante o processo de perfuração de um poço, a fase 

líquida de um fluido de perfuração é forçada contra a formação rochosa permeável através de 
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um diferencial de pressão. Ocorrido esse processo, as partículas sólidas dos fluidos são 

“filtradas”, ou seja, ficam retidas na formação, enquanto ocorre o influxo da fase líquida do 

fluido do poço para a formação, formando, assim, um reboco (filter cake ou mud cake), 

conforme ilustrado na figura 3.  

Os fluidos devem ser formulados de forma que garantam, o mais rápido possível, a 

obstrução das formações permeáveis. Para que isso ocorra é de grande importância que as 

partículas do fluido sejam ligeiramente menores que as dimensões dos poros das rochas 

expostas, formando, com isso, um fino e permeável reboco. Geralmente, a permeabilidade e a 

espessura do reboco estão diretamente correlacionadas, ou seja, quanto maior a 

permeabilidade maior a espessura do reboco. 

Segundo Thomas (2001), o filtrado e a espessura do reboco são dois parâmetros 

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

 

 
Figura 3- Detalhe da formação de reboco na parede do poço 

Fonte: Catarina, (2007 apud Morais, 2009). 
 
Equação para o volume de filtrado a partir do teste de filtro prensa (The API 

Filter Press). 
 
O teste de filtro prensa é usado para determinar a razão de filtração através de um 

filtro prensa de papel padrão pelo aumento da espessura do acúmulo de lama sobre o papel 

filtro em condições padrão.  

O fluxo de lama através do mudcake é descrito pela Lei de Darcy: 

 

dVf

dt
=
k.A.∆p

hmc.µ
 

                                       Equação 15- Lei de Darcy para razão de filtração 
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onde: 

 
BCDB� E razão de Giltração H�IJK L 

 k→permeabilidade da mudcake, darci;  
 A→área do filtro de papel, cm2;                       

∆p→diferencial de pressão através mudcake, atm     

 hmc→espessura do fitro de NOPQRST cm;           

 µ E viscosidadedalamaGitrada, cm  

Em qualquer instante, t, durante o processo de filtração, o produto do volume de lama 

pela fração de sólidos na lama tem que ser igual à fração de sólidos no mudcake pelo produto 

do volume do mudcake. 

 
fsm.Vm=fsc.hmc.A      (16. a) 

Onde: 

fsm→fração de sólidos na lama 

Vm→volume de Lama 

fsc→fração de sólidos no mudcake 

hmc→espessura do mudcake 

A→área do mudcake 

 Como Vm=(hmc
.A+Vf) 

 
fsm.(hmc.A+Vf)=fsc.hmc.A                (16. b) 

 
 

hmc=
Vf

A.(
fsc
fsm

-1)

                                                               (17) 
 
 
Substituindo a equação (17) na equação para a lei de Darcy para a razão de filtração, teremos: 

 Y Vf.
Vf

0
dVf=Y k.A.∆p

µ

t

0
. A. H fsc

fsm
-1L dt                                  (18) 

Logo: 

 

Vf=Z(2.k.∆p. ? fsc
fsm

-1@ ).A. √tZµ 

Equação 19- Volume de Filtrado 
 
Onde 
 
Vf→Volume de filtrado 
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2.3.5. Teor de Sólidos 

 

O controle do teor de sólidos presentes nos fluidos de perfuração é de extrema 

importância, pois o seu aumento pode implicar na alteração direta de outras propriedades, tais 

como, densidade, viscosidade e força gel, 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. Quanto ao que se refere à taxa de penetração, o aumento do teor de sólidos 

implica diretamente na diminuição da taxa de filtrado e na formação de um reboco fino e 

essencial para uma boa perfuração e produção. (Thomas, 2001) 

Durante a perfuração é importante observar se o teor de sólidos eleva-se 

repentinamente. Caso isso aconteça é necessário que se inicie o procedimento de afinar o 

fluido de perfuração ou flocular os contaminantes através de tratamento químico apropriado, 

com consequente alteração das propriedades dos fluidos. (Darley e Gray, 1988) 

Existem dois tratamentos para o controle do teor de sólidos nos fluidos, o método 

preventivo e o corretivo. O método preventivo consiste em inibir o fluido, física ou 

quimicamente, evitando-se a dispersão dos sólidos perfurados. No método corretivo, pode-se 

fazer o uso de: tanques de decantação, peneiras, hidrociclones e centrifugadores, ou diluir o 

fluido. Vale ressaltar que todos esses são equipamentos extratores de sólidos. (Thomas, 2001) 

 

2.3.6. Concentração Hidrogeniônica-pH 

  

Da análise química, a medida do pH é um dos principais testes para a caracterização 

físico-química dos fluidos, averiguado em todas as fases de sua elaboração. A concentração 

hidrogeniônica dos fluidos de perfuração é medida através de papéis indicadores ou de 

potenciômetros, e é mantida no intervalo alcalino baixo, isto é, acima de 7 e abaixo de 10, 

com o principal objetivo de reduzir a taxa de corrosão dos equipamentos envolvidos na 

perfuração e evitar a dispersão das formações argilosas. (Thomas, 2001) 

 

Sörensen,(1909) propôs para um meio aquoso, os chamados potenciais: 

 

i) Potencial em relação ao íon H+: 
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pH=log
1

[H
+
]
 

                                                 Equação 20-Definição pH 
Onde: \H^_ E Concentração hidrogeniônica  
 

ii) Potencial em relação ao íon OH-: 

 

                                                                    pOH=log
1

[OH
-
]
 

                          Equação 21-Definição pOH 
Onde: \OHc_ E Concentração em relação ao íon  hidroxila 

 

Como para qualquer meio aquoso, à temperatura ambiente, o produto das 

concentrações dos íons H+ e OH- vale 10-14, tem-se que 

 

                                                                pH+pOH=14 

     Equação 22-Relação pH e pOH 

 

2.3.7. Alcalinidades 

 

Como dito no item anterior, o pH fornece, por diferença, a alcalinidade de uma 

solução. Em fluidos de perfuração, tal alcalinidade, percebida pela capacidade de reação com 

ácidos, é devido ao sistema carbonato-bicarbonato, além das bases.  

Uma forma de quantificar esta alcalinidade é fazer a titulação com ácido sulfúrico em 

meio contendo um indicador apropriado. Para a água incolor, os indicadores são: fenolftaleína 

e metilorange, mas se a água estiver corada, devido à presença de lignossulfonato, por 

exemplo, deve-se utilizar o azul de bromofenol em lugar do metilorange, em último caso, 

deve-se utilizar o vermelho de metila no lugar do metilorange (Vital, 2005, apud, Morais, 

2009). Para os testes de rotinas, são avaliados os seguintes tipos de alcalinidade presente em 

um fluido: alcalinidade parcial do filtrado, alcalinidade da lama e alcalinidade total do 

filtrado. 

Segundo Morais, (2009) os testes de rotina podem ser registrados de três maneiras 

distintas: 
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1. Alcalinidade parcial do filtrado (Pf), usando a fenolftaleína como indicador, como 

volume de uma solução tituladora de ácido sulfúrico N/50, em cm3; 

2. Alcalinidade parcial do fluido (Pm), usando a fenolftaleína como indicador, como 

volume de uma solução tituladora de ácido sulfúrico N/50, em cm3; 

3. Alcalinidade total do filtrado (Mf), usando o metilorange, como volume de uma 

solução tituladora de ácido sulfúrico N/50, em cm3 

 

2.3.8. Teor de Cloretos ou Salinidade 

 

A partir da análise volumétrica de precipitação feita por titulação dos íons cloretos, é 

possível fazer o teste de salinidade de um fluido, podendo ser expressa em mg/l cloretos, mg/l 

de NaCl equivalente ou PPM de NaCl equivalente. As determinações de campo do teor salino 

são um parâmetro importante na medição da água de preparo do fluido, no controle à 

salinidade de fluidos inibidos com sal, na identificação de influxos de água salgada e na 

identificação da perfuração de uma rocha ou domo salino (Thomas, 2001). 

 

2.3.9. Teor de Bentonita ou de Sólidos Ativos 

  

É de grande relevância que o teor de sólidos ou bentonitas seja constantemente 

monitorado, pois a eficiência e desempenho do fluido dependem muitas vezes do teor dessas 

componentes. Para indicar a teor de sólidos ativos ou bentoníticos nos fluidos de perfuração, 

pode-se usar o teste do azul de metileno ou MBT, a partir de uma análise volumétrica por 

adsorção. O teste mede a capacidade de troca de cátion (CTC) das argilas e sólidos ativos 

presente e, através dessa análise, é possível averiguar se há necessidade de utilizar aditivos 

apropriados para o controle da floculação, devido à capacidade das argilas se aglomerarem 

com os sólidos ativos. 

 

2.4. Classificação dos Fluidos de Perfuração 

 

2.4.1. Introdução 

 

Os fluidos são comumente classificados de acordo com o componente principal que 

constitui a fase contínua ou dispersante. Os fluidos podem ser classificados em fluidos à base 

de água, fluidos à base de óleo e fluidos à base de ar ou de gás. Há novos fluidos de 
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perfuração que vêm ganhando espaço no mercado, são os chamados fluidos sintéticos. As 

substâncias usadas na formulação destes fluidos incluem ésteres, éteres, polioleofinas, glicóis, 

glicerinas e glucosídeos. Estes fluidos de base polimérica são de grande importância, porque 

podem desempenhar as mesmas funções dos fluidos à base de óleo e serem utilizados em 

situações em que os fluidos à base de água sofrem limitações. 

 

2.4.2. Fluidos à Base de Água 

 

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 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). 
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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.   

Outro exemplo de inibidor químico utilizado é o fluido salgado saturado com NaCl 

próprio para formações rochosas salinas que já apresentam elevado grau de solubilidade em 

água doce. Com a utilização de um fluido salgado com NaCl (agente dispersante) em presença 

de rocha salina, a solubilidade fica reduzida. A atuação dos inibidores físicos é tal que os 

mesmos são adsorvidos à superfície dos materiais rochosos, impedindo o contato direto com a 

água e conseqüentemente à reação. (Thomas, 2001). 

Com a promessa de substituição dos fluidos à base de óleo, foram introduzidos a partir 

da década de 90 pelas grandes empresas, os fluidos com aditivos poliméricos catiônicos 

devido à excelente capacidade de inibição de formações reativas desses sistemas. Os fluidos 

de perfuração que utilizam polímeros catiônicos são amplamente utilizados pelas empresas de 

perfuração, tanto na área de corrosão e recuperação de reservas, como também na formulação 

de fluidos de completação e fraturamento. (Strickland, 1994 apud Souza, 2007). Um bom 

exemplo da aplicação de fluidos à base de água utilizando aditivos poliméricos catiônicos são 

os dos poços perfurados no Mar do Norte e Golfo do México, onde os resultados foram 

promissores sob o aspecto da inibição de formações reativas, aumento da taxa de penetração e 

de boas propriedades filtrantes (Hemphill, et al, 1992 apud Souza, 2007). Podem ocorrer 

problemas de precipitação devido à formação de complexos entre as espécies opostamente 

carregadas (polímeros aniônicos e catiônicos), que pode ser atenuado, em parte, com adição 

de certos eletrólitos. De acordo com a proposição de Theng (1979 apud Souza, 2007), um 

possível mecanismo de inibição das formações reativas pelos polímeros catiônicos pode ser 

baseado nas interações dos grupos catiônicos dos polímeros com os múltiplos sítios aniônicos 

do folhelho, ou seja, na troca iônica das argilas e na afinidade dos polímeros catiônicos pelos 

sítios negativos das mesmas. 
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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. 

Nas tabelas 2 e 3 podemos ver algumas vantagens e desvantagens dos fluidos à base 

de água, segundo Guimarães e Rossi (2008 apud Morais 2009): 

 
a) Vantagens 

Tabela 2- Vantagens dos fluidos à base de água. 

Fase contínua Função 

Água 

Tornar o fluido menos agressivo ao meio ambiente. 
Facilitar a detecção de gás poço. 
Permitir maior taxa de penetração da broca. 
Menor custo inicial 
Mais eficiente no combate a perda por circulação. 

 
b) Desvantagens 

Tabela 3- Desvantagens dos fluidos à base de água. 

Fase contínua Função 

Água 

Menor estabilidade em altas temperaturas 
Não podem ser usados em perfuração onde existam argilas 
sensíveis à água (ocorrência do inchamento da argila e 
possível aprisionamento da coluna por desmoronamento da 
formação). 

 

 

2.4.3. Fluidos à Base de Óleo. 

 

Os fluidos à base de óleo são, em sua maioria, emulsões de água em óleo e diversos 

aditivos com funções específicas. O emprego de fluidos à base de óleo, ainda que represente 

alto custo das perfurações, deve-se à maior estabilidade proporcionada, à formação de um 

reboco fino e impermeável, à capacidade de perfurar camadas salinas e à boa lubricidade. 

Entretanto, vários problemas com relação à contaminação provocados por esses fluidos têm 

gerado manifestações de órgãos ambientais que, nos dias atuais, têm sinalizado para uma 

utilização de fluidos que estejam mais “ambientalmente corretos”. Essa tendência deu-se mais 
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intensamente a partir da década de 90 com a conscientização global dos problemas ambientais 

enfrentados. 

Algumas décadas atrás, o principal fluido utilizado era à base de óleo, pois este 

conferia estabilidade ao poço, lubricidade, resistência a altas temperaturas e redução de danos 

à formação. Esses fluidos atuam formando uma fina camada de óleo na parede do poço, 

atuando, assim, como uma membrana semipermeável. Isto se dá principalmente pela alta 

salinidade em sua fase aquosa, prevenindo o transporte de água para dentro do folhellho 

(Souza, 2001).  

De acordo com Thomas (2001), atualmente os fluidos à base de óleo são mais 

frequentemente utilizados para poços de alta pressão e alta temperatura (HPHT), formações 

de folhelhos argilosos e plásticos, formações salinas de halita, silvita, carnalita e formações 

com baixa pressão de poro ou de fratura etc. 

Devido às questões ambientais mais rigorosas, é mais comum a utilização de fluidos 

de base sintética, visto que estes são menos agressivos ao meio ambiente. O fluido à base óleo 

tem, em sua fase contínua ou dispersante, o óleo como componente principal, isto é, 

predominam hidrocarbonetos líquidos. Avanços têm sido alcançados para novos fluidos à 

base de óleo, como óleo mineral e sintético.  

Nas Tabelas 4 e 5  podemos ver algumas vantagens e desvantagens dos fluidos à base 

de água, segundo Guimarães e Rossi (2008 apud Morais, 2009). 

 

a) Vantagens 

 

Tabela 4- Vantagens dos fluidos à base de óleo. 

Fase contínua Função 

Óleo 
 

Estabilidade a altas temperaturas 
Usados em elevadas profundidades 
Fluido de perfuração mais leve 
Confere uma perfuração mais rápida 
Baixa taxa de corrosão 
Ter grau de inibição elevado em relação às rochas ativas 
Ter baixíssima solubilidade de sais inorgânicos 
Gerar menor produção de cascalhos 
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b) Desvantagens 

Tabela 5- Desvantagens dos fluidos à base de água 
Fase contínua Função 

Óleo  

Maior custo inicial 
Podem causar danos ambientais gravíssimos 
Menor taxa de penetração 
Há maior dificuldade no combate a perda por circulação 
Dificuldade na detecção de gás no poço devido a sua 
solubilidade na fase contínua. 

 

 

2.4.3. Fluidos à Base de Ar. 

 

Para esse tipo de perfuração é utilizado o ar ou gás como fluido principal durante a 

perfuração. Este é um fluido de baixa densidade e seu uso é recomendado somente em 

algumas situações. De acordo com as informações de Silva (2003), o fluido à base de ar pode 

ser aplicado em zonas com perda de circulação severas, formações produtoras com pressão 

muito baixa ou com grande susceptibilidade a danos, formações muito duras como o basalto 

ou diabásio, regiões com escassez de água e regiões glaciais com espessas camadas de gelo. 

Quando se utiliza o ar puro ou outro gás (Nitrogênio) como fluido, deve-se considerar 

a pouca existência de água nas formações rochosas, pois se trata de uma técnica usualmente 

empregada para perfurações de formações rochosas consolidadas, cujo objetivo é aumentar a 

taxa de penetração. 

Outros fluidos de perfuração podem ser empregados para tornar uma perfuração mais 

eficiente, como é o caso da água dispersa no ar (névoa), sendo que esse método é empregado 

quando a utilização do ar puro é comprometida pela presença de água nas formações 

rochosas. Ar puro e névoa são em geral executados em conjunto.  

Segundo Silva (2003), a espuma é uma dispersão de gás em líquido e é utilizado 

quando há necessidade de uma maior eficiência no carreamento dos sólidos, devido à sua alta 

viscosidade. Ainda segundo Thomas (2001) o fluido aerado é resultado de uma técnica de 

injeção de ar, nitrogênio ou gás natural no fluxo contínuo dos fluidos convencionais, sendo 

utilizado onde ocorre perda por circulação severa. 
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2.5. Questões Ambientais 

 

As questões ambientais estão ganhando cada vez mais importância no mundo 

contemporâneo, principalmente quando falamos da indústria de petróleo, vista por muitos 

como a causadora de grandes tragédias ambientais, sejam elas onshore ou offshore.  

Alguns acidentes com danos ambientais catastróficos, como, por exemplo, os 

oleodutos da Petrobras, na baia de Guanabara e no Paraná, aproximadamente há uns quatros 

anos, o afundamento de um petroleiro na costa da Espanha que transportava 77 mil toneladas 

de óleo combustível, o derramamento de óleo envolvendo o petroleiro Exxon Valdez no ano 

de 1989 e, atualmente o incidente no Golfo do México já considerado o maior desastre 

ambiental da história petrolífera. No entanto, não são apenas os problemas com vazamento de 

óleo que estão preocupando os órgãos ambientais responsáveis; outra questão de grande 

importância é quando nos referimos ao descarte dos fluidos usados em perfuração de poços de 

petróleo. 

 Como visto anteriormente os fluidos de perfuração são misturas compostas por uma 

fase contínua ou dispersante (água ou óleo) e aditivos químicos responsáveis pela alteração 

das propriedades do fluido. Na sua maioria, esses aditivos não são biodegradáveis, além do 

que são substâncias de bioacumulação. Com isso, nota-se que é de fundamental importância a 

apresentação de um relatório de controle de toxicidade, para que assim possam ser tomadas as 

medidas cabíveis para o descarte desses fluidos, sem que ocorra a contaminação do meio ou 

cause intoxicação individual ou coletiva durante o manuseio dos mesmos. 

 

2.6. Conclusão 

 

No capítulo dois foi realizado um estudo conceitual dos fluidos de perfuração. Foram 

apresentados os conceitos básicos dos fluidos e as propriedades necessárias para que se tenha 

uma perfuração mais eficiente e segura. Algumas das propriedades foram analisadas 

abordando um caráter mais didático, visando, assim, uma melhor compreensão da 

funcionalidade dos fluidos. 

A classificação dos fluidos foi outro importante parâmetro abordado. Neste foram 

apresentadas tabelas comparativas, as quais mostravam as vantagens e desvantagens do uso de 

um determinado fluido de perfuração. Por fim, abordou-se a questão ambiental, tópico sempre 

questionado nos dias atuais. Este capítulo foi importante para averiguação de fundamentos 

importantíssimos para uma melhor compreensão do passo seguinte.  



25 

                                                                     Capítulo 3-Aditivos para Fluidos de Perfuração 

 

3.1. Introdução 

 

Antes mesmo do surgimento da indústria de petróleo, tal qual como a conhecemos 

atualmente, com seus investimentos altíssimos em tecnologias para desenvolvimento de 

fluidos de perfuração que atenda às mais diversas necessidades de uma perfuração, por 

exemplo, rapidez e eficiência no carreamento dos cascalhos, já havia inicialmente o uso de 

fluidos com outras finalidades, mas com certa similaridade, visto que os fluidos (água) eram 

empregados para ajudar na melhoria da ação das ferramentas de corte do século passado. 

Em meados do século XIX, introduziu-se a adição de material (argila, farelo de milho 

e cimento) que conferia aos fluidos melhorias na sua plasticidade e maleabilidade, o que 

acarretou ao fluido a função de revestimento das paredes do poço e estabilização e redução à 

tendência ao desmoronamento. 

A partir daí, houve o aumento das pesquisas para o aprimoramento do desempenho 

dos materiais já conhecidos e de outros que viriam a ser adicionado aos fluidos com a 

perspectiva de aumentar a densidade, promover afinamento da lama, modificar a viscosidade 

e lamas que contém sal e argila para modificar as características da torta de filtração (Serra, 

2003). 

Os diferentes tipos de aditivos acrescentados nos fluidos de perfuração tiveram que ser 

aperfeiçoados para atender às mais diversas necessidades e dificuldades durante a perfuração 

de um poço de petróleo. Dentre esses novos produtos acrescentados na busca por melhorias, 

podemos citar os fluidos (fase continua + aditivos) que passaram a atuar na prevenção do 

inchamento e desintegração de folhelhos durante a perfuração, fluidos com aditivos cuja 

função era controlar o alto pH decorrente da elevada concentração de óxido de cálcio, bem 

como aditivos poliméricos para impedir a dispersão dos detritos gerados pela perfuração dos 

folhelhos, e a formação de fino reboco na superfície do poço e dos detritos gerados. 

Nos dias atuais, grande são os investimentos para adquirir fluidos que atendam todas 

as especificações necessárias para uma perfuração rápida e eficiente. Para tanto, as empresas 

vêm patrocinando pesquisas e simulações com o intuito de solucionar problemas enfrentados 

durante as perfurações de poços de petróleo. Essas pesquisas são direcionadas para a 

composição dos fluidos, ou seja, os aditivos utilizados nos mesmo vão determinar a eficiência 

do que está sendo produzido. 
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3.2. Natureza de Alguns Aditivos  

 

3.2.1. Aditivos Poliméricos 

 

 Os primeiros polímeros foram utilizados nos fluidos de perfuração na década de 30 do 

século passado para solucionar os problemas de filtração, ou seja, perda da fase continua para 

a formação permeável. A forma como os polímeros vieram ganhando espaço ao logo dessas 

décadas sem dúvida justifica a sua aceitabilidade no mercado, como importante composto dos 

fluidos de perfuração, visando as melhorias das propriedades dos fluidos como parte 

primordial na perfuração. Uma vasta quantidade de polímeros está sendo usada atualmente: os 

de características naturais, outros mais especializados, que são derivados dos polímeros 

naturais (naturais modificados) e outros mais sofisticados, os polímeros sintéticos. A 

utilização dos polímeros é algo que irá se perpetuar e se aperfeiçoar por longas gerações, no 

que se trata dos fluidos de perfuração. 

Os polímeros podem ser classificados de três maneiras possíveis, de acordo com a 

origem: 

 

a-Polímeros Naturais 

 

São todos aqueles polímeros que são providos de características naturais, ou seja, não 

foram alterados por nenhum processo químico aplicado pelo homem. Eles podem ser 

encontrados nas mais diversas formas na natureza, tais como plantas, animais e fermentação 

bacteriana. Sendo que, para obtenção do produto final, é necessário um processo de coleta, 

análise, moagem, pesagem, embalagem e secagem. Quando analisados comparativamente aos 

polímeros sintéticos, apresentam maior complexidade na sua cadeia molecular, relativamente 

maior peso molecular e maior suscetibilidade a variações de temperatura. No entanto, por se 

tratar de um polímero natural, tende a ser mais biodegradável (ecologicamente é mais correto) 

que os sintéticos, mas causam maiores problemas para correção e manutenção do fluido de 

perfuração. 
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b-Polímeros Naturais Modificados 

   

 São os polímeros que por algum motivo tiveram suas propriedades naturais 

modificadas para atender necessidades especificas, tais como: viscosidade, densidade, 

lubricidade e filtrado dos fluidos de perfuração. 

 

c-Polímeros Sintéticos 

  

 Os polímeros sintéticos, cuja produção iniciou nos finais do século XIX. A escassez 

de matéria-prima para os plásticos, em particular a borracha, levou à utilização do petróleo 

(sintetizado quimicamente) como matéria-prima principal. Apresentam moléculas pequenas e 

podem adquirir uma infinidade de estruturas diferentes. Suas propriedades químicas e 

tamanho podem ser manipulados para atenderem às mais diversas funções dos fluidos de 

perfuração.        

 

3.2.2. Aditivos Minerais 

  

 Os aditivos minerais são utilizados nos fluidos de perfuração, após seu 

beneficiamento. Segundo Castelli (1994, apud Luz, Baltar, 2003), os principais insumos 

utilizados pela indústria de petróleo são bentonita, barita, atapulgita, sepiolita, vermiculita, 

magnetita porosa, carbonato de cálcio, mica, perlita expandida, lignina, mica, grafita, cloreto 

de sódio, gipsita e gilsonita. 

 Estes aditivos vão atuar em algumas funções básicas, tais como: modificador de 

densidade, promotor de viscosidade, agente anti-espessante, material contra perda de 

circulação, estabilizadores e lubrificantes. 

 

3.2.3. Aditivos Salinos 

 

Os aditivos com essa características são inibidores das formações reativas, atuam 

dificultando o escoamento hidráulico para a formação graças à viscosidade de seus filtrados e 

por estimular escoamento de água da formação argilosa para o fluido de perfuração. Contudo, 

a diminuição da infiltração da parte contínua do fluido para dentro da formação e a pressão de 

poro ao redor do poço, vão gerar um aumento da tensão efetiva dentro do poço. Os principais 
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aditivos utilizados em fluidos de perfuração a base de água são os sais de cloretos de sódio, 

cloreto de potássio e cloreto de cálcio. 

 

3.2.4. Aditivos Surfactantes 

 

Os primeiros surfactantes de que se há relatos são os de ácido graxo, objeto de 

comercialização do povo fenício a cerca de 600 a.C. Já o primeiro relato dos tensoativos 

sintéticos ocorreu durante a primeira guerra mundial desenvolvidos pela Alemanha, na 

tentativa de superar a falta de matéria prima natural, como gorduras animais e óleos vegetais e 

óleos. 

Os surfactantes, quanto à sua função, podem ser classificados em emulsificantes, 

detergentes, agentes espumantes ou antiespumantes, agentes condicionadores, antiestáticos, 

bactericidas, umectantes, dispersantes, solubilizantes, entre outros. 

Os Surfactantes, também chamados de tensoativos, podem ser classificados segundo 

sua natureza em: 

 

a-Tensoativos Catiônicos: são aqueles que podem apresentar um ou mais agrupamentos 

funcionais e quando se ionizam em solução aquosa vão apresentar em sua estrutura íons 

orgânicos carregados positivamente. 

b-Tensoativos Aniônicos: são aqueles que podem apresentar um ou mais agrupamentos 

funcionais e quando se ionizam em solução aquosa vão apresentar em sua estrutura íons 

orgânicos carregados negativamente que são responsáveis pela tensoatividade.  

c-Tensoativos Anfóteros: são aqueles que apresentam em sua estrutura química tanto 

características ácidas como básicas. Quando na presença de solução aquosa exigem que a 

mesma apresente características aniônicas ou catiônicas dependendo das condições de pH. 

 

3.3. Classificação dos Aditivos Quanto ao Mecanismo de Atuação. 

 

3.3.1. Introdução 

 

Quanto à preparação do fluido de perfuração, é de grande importância a análise dos 

componentes, pois este será formado por uma fase contínua (água ou óleo) e por uma grande 

gama de aditivos que vão conferir aos fluidos propriedades específicas para uma determinada 
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perfuração. A preparação de um fluido é de extrema relevância, visto a dificuldade de serem 

controladas as variáveis ambientais, tais quais, pressão, temperatura no fundo e superfície do 

poço, entre outras, como interação entre aditivos com o próprio fluido e formação e 

conseqüente efeitos adversos de determinado tratamento necessário em uma fase qualquer da 

perfuração.  

 

3.3.2. Agentes Viscosificantes 

 

Os agentes viscosificantes são de grande importância nos fluidos de perfuração. Os 

fluidos viscosos suspendem e transportam até a superfície, com mais eficiência, os cascalhos 

gerados pelas brocas de perfuração em contato com a rocha. Por outro lado, a pressão 

adquirida para o bombeamento, e a dificuldade encontrada para carrear os cascalhos antes de 

serem descartados, são alterados com o aumento da viscosidade. 

 A maioria dos aditivos utilizados com essa finalidade tem propriedades tixotrópicas, 

ou seja, a viscosidade varia de acordo com a movimentação do fluido. A tixotrópia é 

importante porque, em caso de troca de equipamento, por exemplo, broca ou mesmo por 

problemas operacionais, os fluidos vão adquirir um estado gel (estático) que impede o retorno 

dos fragmentos de rocha, evitando a obstrução da broca ou da coluna de perfuração e quando 

o fluxo de fluido de perfuração é reiniciado, torna-se mais fino e retorna ao seu estado 

anterior.  

 Para conferir viscosidade à lama de perfuração à base de água doce, pode se usar a 

bentonita cálcia e bentonita sódica. No caso de se usar a água salgada, a bentonita perde suas 

propriedades tixotrópicas, tornando-se necessário, assim, utilizar atapulgita ou a sepiolita, 

minerais viscosificantes próprios para fluidos de perfuração à base de água salgada. 

 

3.3.3. Agente Defloculante 

 

Os agentes defloculantes são aditivos que vão reduzir a tendência dos fluidos de 

perfuração à floculação. Os aditivos com essa característica vão atuar tornando ineficazes as 

cargas positivas presentes nas bordas das partículas de argila e, assim, neutralizar a 

capacidade de união dessas partículas. Nenhum dos defloculantes tem ação eficaz contra todas 

as causas de floculação. Uma vez que a grande maioria dos agentes são ácidos e são 

ligeiramente solúveis na forma ácida, quando se utiliza esses aditivos é necessário adicionar 

soda cáustica para incremento do pH.  
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Os defloculantes também vão agir na redução da força gel quando a floculação é 

causada por excesso de material sólido.  

Os fosfatos são usados efetivamente contra a floculação causada por íons Ca2+ ou 

Mg2+. O uso dos fosfatos deve ser interrompido a uma determinada profundidade em que a 

temperatura exceda 175°F, pois perde suas propriedades de defloculação, permitindo a ação 

de floculação. Para maiores profundidade onde as temperaturas são maiores podem ser 

utilizados os lignitos, taninos ou lignosulfonatos com a mesma ação de defloculação. 

As principais ações do uso dos aditivos defloculantes são: evitar a aglomeração de 

argilas, o aprisionamento da coluna de perfuração, o  travamento da broca no fundo do poço e 

a consequentemente redução de custo de operação. 

 

3.3.4. Redutores de Filtrado 

  

Uma das funções básicas dos fluidos de perfuração é evitar a hidratação das formações 

reativas e principalmente não danificar as formações produtoras. Para isso, é necessário que 

haja a obstrução das formações produtoras (parede do poço) e formação de fina camada 

(reboco), evitando assim que o fluido penetre. A perda de fluido para a formação deve ser 

constantemente monitorada, pois pode modificar importantes parâmetros como: estabilidade 

do poço, pressão diferencial, processos de recuperação, perda por circulação e causar danos a 

própria formação. 

 O controle de filtração se refere à fase liquida do fluido que é forçada (graça a um 

diferencial de pressão) contra a parede do poço, que é permeável. É a partir desse processo, 

que as partículas sólidas presentes nos fluidos vão ficar retidas nos poros da formação 

formando consequentemente um fino reboco. É de extrema importância que as partículas dos 

fluidos sejam maiores que as do poro para que essa “filtração” ocorra com sucesso. Portanto, 

é importante que os fluidos sejam formulados com aditivos que proporcionem a formação 

rápida de um fino reboco. 

 

3.3.5. Controle de Perda por Circulação 

  

Quando se inicia a fase de perfuração de um poço de petróleo, um dos requisitos 

importantes que se deve controlar é a perda por circulação do fluido de perfuração, para que 

isso ocorra a formação rochosa deve permanecer impermeável com o intuito de evitar a 

infiltração e, consequentemente, anular a perda de fluido de perfuração. 
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 A perda por circulação ocorre pela entrada desenfreada de fluido na formação, devida, 

por exemplo, à formação se tratar de um arenito altamente permeável, fraturas naturais e 

mesmo presença de cavernas, ou seja, formações carbonáticas. Os aditivos adicionados ao 

fluido vão atuar no controle excessivo de fluidos para a formação produtora e 

consequentemente manter o fluido circulável. 

 Existe uma grande gama de aditivos com essa característica, entre eles podemos citar a 

mica mineral industrial mais utilizado para o controle das perdas de circulação, outros 

também podem exercer função semelhante, tais como as fibras de celulose picada e celofane 

picado. 

 

3.3.6. Controlador de Densidade 

  

Durante a perfuração é importante que os fluidos de perfuração exerçam um 

diferencial de pressão na parede do poço e frente às futuras camadas perfuradas impedindo 

dessa forma o influxo de gás e óleo do poço. Esse diferencial de pressão pode ser controlado 

com a adição de material mineral, polimérico ao fluido, todos de elevados pesos específicos, 

atuando dessa forma na mudança de densidade do fluido. No entanto, é importante que se 

controle essa densidade, pois um fluido com densidade muito grande pode causar fraturas na 

formação e desmoronamentos, ocasionando grande fuga de fluido para a formação, recaindo, 

assim, em casos de perda de circulação dos fluidos de perfuração. 

 

3.3.7. Lubrificantes 

  

Muitos são os problemas encontrados em perfurações direcionais e frequentemente em 

poços verticais, independentemente da profundidade, mas um em especial, e que mais chama 

a atenção é acarretado pelas forças de fricção entre a coluna de perfuração e as paredes do 

poço, que podem ocasionar sérias conseqüências, tais como o torque excessivo na coluna de 

perfuração e a diminuição da razão de penetração (ROP). Excessivos torque e fricção podem 

comprometer os equipamentos de perfuração e desviar as perfurações demandado mais 

tempo, consequentemente custos mais elevados. 

Todos esses problemas podem ser minimizados ou controlados, pelo uso de fluidos de 

perfuração adequados. No entanto, para que isso aconteça, é essencial o uso de fluidos com 

adequada capacitação de lubricidade, alcançada através de aditivação dos fluidos de 

perfuração com aditivos lubrificantes. 
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Dentre as muitas funções dos aditivos lubrificantes, podemos destacar: redução do 

atrito, do desgaste, o controle de temperatura, proteção contra a corrosão decorrentes das 

oxidações e possibilidade de atuar como agente de movimentação e força, além de atuar como 

um importante promotor de uma fina camada na superfície do poço (reboco). 

 Dentre as principais vantagens pode-se destacar: aumento da vida útil da broca, 

aumento da taxa de perfuração, aumento da estabilidade do poço e redução do torque. 

 

3.3.8. Bactericidas 

 

 Os fluidos de perfuração são misturas de importantes compostos químicos, decorrente 

disto, eles são também bastante suscetíveis a alterações em sua qualidade e desempenho. Essa 

alteração pode ser acarretada por muitos fatores naturais e intrínsecos, mas um de importante 

relevância neste estudo é o provocado pela presença de bactérias, que podem ser transportadas 

pelo ar e depositas nos tanques de estocagem dos fluidos, ou aquelas que durante a perfuração 

vão se agrupando aos fluidos de perfuração. De uma maneira ou de outra elas vão encontrar 

condições ideais para sua proliferação e causar danos, por exemplo, aos aditivos orgânicos.  

Importantes aditivos são usados com essa finalidade: cal, soda caustica e 

paraformaldeidos são bons exemplos usados como bactericidas dos fluidos de perfuração. 

As principais melhorias do acréscimo de aditivos com essas características são: 

desempenho satisfatório, baixos custos com operações de troca de toda a lama e limpezas dos 

equipamentos utilizados durante a perfuração. 

 

3.3.9. Controle de Corrosão 

  

A corrosão dos materiais metálicos utilizados durante a perfuração de um poço de 

petróleo é mais um dos diversos problemas encontrados pelas empresas responsáveis pela 

perfuração. A corrosão consiste na deterioração dos metais pela ação química ou 

eletroquímica do meio, podendo estar associada ou não associada a esforços mecânicos. 

Como a maioria dos fluidos de perfuração é fabricada tendo como sua fase contínua um 

líquido, a corrosão eletroquímica é a que mais se encontra em evidência nas perfurações, no 

entanto, as corrosões metal/rocha devem ser controladas para que se consiga uma adequada 

perfuração. 

  Nos processos de corrosão, os metais reagem com os elementos não metálicos 

presentes no meio, oxigênio, enxofre, ácido sulfídrico e gás carbônico, formado compostos 
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corrosivos das partes metálicas da sonda de perfuração. O contado entre os fluidos de 

perfuração e as partes metálicas pode ser minimizado pelo uso adequado de aditivos que vão 

atuar formando uma pequena e fina película protetora na superfície do metal, evitando o 

contato direto do fluido de perfuração contaminado com as partes metálicas e também o 

contato metal/rocha, dificultando a ação corrosiva e deterioração das partes metálicas. 

 Outro fator de importância para que se diminua a corrosão dos equipamentos é o 

controle do pH, ou seja, quanto mais ácida a composição do fluido de perfuração mais 

corrosiva será para os materiais metálicos, dessa forma, é importante que os aditivos adotem 

características de controle de pH também, proporcionando uma perfuração mais eficaz, rápida 

e segura.  

 As principais vantagens de se utilizar os aditivos controladores de corrosão são: 

redução dos custos de operação com troca de equipamentos por corrosão, aumento da razão 

de perfuração e redução do número de contaminantes presentes nos fluidos de perfuração. 
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3.4. Orientações para Tratamento e Intervenções em Fluidos de Perfuração 

   

 Na Tabela 6 são apresentados alguns problemas que podem ocorrer durante a 
perfuração, sintomas identificáveis e tipo de análise, além da correção prevista.  

Tabela 6 

Problema durante a 
perfuração 

Sintomas identificáveis e 
tipo de análise Correção prevista 

Fluxo de água aumentando 
no poço 

-Aumento do volume no 
tanque de lama; 

-Afinamento do fluido e 
perda da espessura do 

reboco; 
-Densidade diminui; 

-Trancamento das partes 
móveis dos equipamentos; 

-Limpeza ineficiente. 
 
 

Aumentar a densidade da 
lama de perfuração, por 

exemplo, usar barita. 

Degradação do fluido de 
perfuração por bactérias 

-Ocorre separação de fases 
e afinamento do fluido; 
-Odor ruim de matéria 

orgânica em 
decomposição. 

 

-Adicionar bactericida; 
-Adicionar soda cáustica 

ou barrilha leve e elevar o 
pH. 

Aprisionamento de coroas e 
brocas 

-Redução no avanço da 
perfuração; 

-Coroas, brocas e haste 
ficam presas nas 

manobras; 
-Redução na vazão da 

bomba de lama. 

-Utilizar um fluido munido 
de um excelente aditivo 

lubrificante por dentro das 
hastes e empurrar com a 

bomba para o fundo. 

Corrosão química e por 
abrasão 

-Redução na vida útil da 
coluna de perfuração; 

-Hastes desgastadas por 
abrasão; 

-Hastes e revestimentos 
esburacados. 

-Controlar pH>7.5 usando 
barrilha leve; 

-Aplicação de graxa nas 
hastes na ausência de 

retorno; 
-Utilizar bons aditivos 

lubrificantes desde o início 
da perfuração. 

Perda de circulação 

-Redução do volume no 
tanque; 

-Redução nas pressões de 
circulação; 

-Perda de retorno de 
fluidos. 

-Adicionar fluidos com 
aditivos selantes; 

-Reduzir a densidade do 
fluido se ela estiver 

excessiva; 
-Reduzir a vazão da 

bomba. 
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3.5. Tratamento da Água Utilizada na Preparação dos Fluidos de Perfuração Devido a 

Contaminantes. 

 

 Na Tabela 7 são apresentados alguns problemas que podem ocorrer durante a 
perfuração, sintomas identificáveis e tipo de análise, além da correção prevista. 

 
Tabela 7 

Problema durante a 
perfuração 

Sintomas identificáveis e 
tipo de análise 

Correção prevista 

pH 

< 5,5: polímero precipita; 
> 12,0: polímero degrada; 
> 10,5: bentonita flocula; 

> 12,0 bentonita desidrata; 
-Medir pH inicial e final. 

-Para águas com pH < 6,0 
tratamento com barrilha 
leve; 
-Para água com pH 
próximo ao neutro (7,0) a 
própria bentonita, se for 
utilizada, corrige o pH; 
-Para fluidos poliméricos 
adicionar barrilha leve, se o 
pH for < 7,5. 
 

Gás Sulfídrico  

-Odor de enxofre (Ovo 
podre); 
-pH reduzindo 
sucessivamente. 

-Utilizar um bactericida em 
pequenas dosagens 
eliminará o gás; 
-Ajustar o pH. 

Carbonato de 
cálcio/magnésio (>50 mg/l), 

ou cimento ou gesso 

-Presença de bicarbonatos, 
carbonatos, sulfatos e 
hidróxido de cálcio nos 
laudos de análise das 
águas de preparação; 
-Elevação do pH;  
-Viscosificantes mesmo 
em grandes quantidades na 
água obtém bons 
resultados; 
-Análise feita com 
titulação para identificação 
do teor de dureza (em 
CaCO3). 

- Tratar água de preparação 
ou o próprio fluido com 
barrilha leve ou 
bicarbonato de sódio numa 
relação de 150 g/m3 de 
barrilha leve ou 
bicarbonato para cada 100 
mg/l de dureza; 
-Importante usar polímeros 
resistentes à salinidade e a 
aditivos defloculantes. 

Incorporação de argila e 
excesso de areia 

-Aumento da viscosidade; 
-Aumento da densidade; 
-Aumento do teor de 
sólidos; 
-Elevação do filtrado e 
espessura do reboco. 

-Usar aditivos 
defloculantes, 
melhora a decantação de 
superfície; 
-Instalar desareiador. 
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3.6. Conclusão 

 

Neste capítulo foram abordados mais especificamente os aditivos, por exemplo, foi 

adotada uma classificação quanto à natureza de alguns aditivos e principalmente como eles 

podem ser classificados de acordo com sua função no englobar de um fluido de perfuração. 

Estes dois pontos foram essenciais para o conhecimento e esclarecimento da atuação dos 

aditivos e, como são primordiais para uma perfuração eficiente e segura. 

Outro importante ponto abordado foi a orientação para o intervenção e tratamento nos 

fluidos de perfuração. Foram mostrados alguns problemas durante a perfuração, seus 

principais sintomas identificáveis e tipos de análises e por fim as correções previstas. Para o 

tratamento da água utilizada na preparação dos fluidos de perfuração devido a contaminantes, 

seguiu-se o mesmo roteiro acima, onde se analisou os principais sintomas identificáveis e 

tipos de análises e por fim as correções previstas aplicando os aditivos mais apropriados de  

acordo com sua função especifica para aquele tratamento. 
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                                     Capítulo 4- Especificações Técnicas de Alguns Aditivos Comerciais 

 

4.1. Introdução 

 

 Este capítulo tem por finalidade mostrar as especificações técnicas de alguns aditivos 

comercias, utilizados por grandes empresas operadoras do setor petrolífero. Para tanto, foram 

abordados em divisões de acordo com sua função especifica. 

 

4.2. Viscosificantes 

 

a) ATAPULGITA E SEPIOLITA  
     Fonte: Centro de Tecnologia Mineral 
 

Características Gerais 

 Pertencente ao grupo dos minerais, a Atapulgita e Sepiolita atuam com a função de 

controlar a viscosidade da suspensão água/argila. Essa propriedade é atribuída à forma 

alongada dos minerais. 

 Sua atuação é atribuída aos fluidos de perfuração que atravessam formações que 

contêm sais de sódio, cálcio e magnésio. São usados em substituição à bentonita, pois estes, 

ao se saturarem com esses sais, fazem os compostos flutuarem, consequentemente, fazendo-os 

perder suas propriedades tixotrópicas. 

 São usados em perfurações offshore, visto que a água do mar pode ser utilizada na 

preparação do fluido de perfuração sem que o fluido de perfuração perca suas características 

tixotrópicas. 

 A explicação da resistência à flutuação da atapulgita e sepiolita quando dispersas em 

água contendo os sais é decorrente de sua grande massa de partículas alongadas formando 

uma malha. 

 

Dados Técnicos 

• Pó com partículas menores que 75mµ. 

 

Aplicação 

• Controlador de viscosidade em fluidos a base de água salgada; 
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• Podem ser aplicadas diretamente nos fluidos de perfuração, sem necessidade de 

tratamento prévio. 

 

b) CELUTROL MIX PLUS 
       Fonte: System Mud 
 
 Pertencente ao grupo dos polímeros naturais, o Celutrol Mix Plux atua como um 

controlador de viscosidade, mas pode também exercer função de lubrificante, controlador de 

filtrado e reboco.  

 

Características Gerais 

• Proporcionar reologia adequada, podendo ser utilizado como único viscosificante 

no fluido; 

• Atuar reduzindo as perdas por filtração em formações permeáveis; 

• Aumentar a estabilidade do poço, ou seja, a variação da pressão diferencial é bem 

pequena; 

• Carrear cascalhos durante o corte do material rochoso é melhorado; 

• Melhorar as amostragens analisadas; 

• Produto biodegradável. 

 

Dados Técnicos 

• Pó branco; 

• Cadeia Aniônica (cadeia polar);  

• 100% solúvel em água. 

 

Aplicação 

 Aplicado como viscosificante, mas pode exercer outras funções. Aplique-o usando 

um misturador de aditivos ou em corrente de água com bastante agitação. Águas duras 

(excesso de cálcio) devem ser tratadas previamente com barrilha leve para que o fluido atenda 

todas as necessidades. 
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c) GEO PLUS 
      Fonte: System Mud 
 

 Trata-se de um viscosificante de alto rendimento em emulsão à base de polímero 

sintético poliacrilamida. 

 

Características Gerais  

• Produto inofensivo ao meio ambiente; 

• Excelente relação custo x benefício; 

• Agiliza o tempo de perfuração em 50% mais rápido, quando se utiliza a bentonita; 

• Não deixa formar reboco e facilita a limpeza e desenvolvimento do poço; 

• Não deixa ocorrer a incorporação de argila no fluido facilitando sua decantação. 

 

Dados técnicos 

• Líquido viscoso de cor branca; 

• 100% solúvel em água;  

• viscosidade de 15 cp. 

 

Aplicação 

•    Agitar o produto antes de usar. 

•    Se utilizar o produto puro é só adicionar diretamente na água. 

•    Utilizando o produto com bentonita é necessário pré-hidratar com água doce, por 

pelo menos seis horas antes de ser adicionado ao produto. Em caso de água dura 

(excesso de cálcio) é necessário adicionar barrilha leve antes de dosar o produto. 

 
d) TIXOTON 
      Fonte: Tubofuro GWE  

 

O Tixoton é um aditivo químico aplicado quando há a necessidade de modificação da 

viscosidade. O Tixoton é uma bentonita ativada proveniente de depósitos do sul da Alemanha. 

O produto é isento de produtos orgânicos e é mineralogicamente puro. É empregado em 

perfurações profundas.  

 

Características Gerais 

• Disperso em água vai produzir suspensões estáveis tixotrópicas; 
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• Os fluidos de perfuração que utilizam o Tixoton estabilizam os estratos de areia e 

cascalho; 

• As lamas do Tixoton atuam elevando a viscosidade e melhorando o carreamento 

dos cascalhos gerados; 

• Tixoton é utilizado na preparação de lamas pesadas. 

 

Dados Técnicos 

• Pó; 

• Densidade líquida de 750 Kg/m3; 

• Contenção de água de 7- 9%; 

• pH=9 

 

Aplicação 

• Para obter suspensões ótimas, deverá permanecer em água por 24 horas para 

inchamento prévio. Caso esteja sem alterações no repouso, pode-se utilizar 

hidratando-o apenas em 1 a 2 horas antes da sua entrada no circuito de lamas; 

• Seu uso em água salgada é muito limitado; 

• Não é possível obter um fluido com características apropriadas se houver íons de 

magnésio. É necessário um tratamento mediante adição de carbonato de sódio; 

• Se o Tixoton for utilizado puro (massa específica >40 kg/m3) haverá dificuldade 

em decantação dos cascalhos gerados, logo será preciso utilizar uma peneira ou 

limo para tornar o processo mais eficaz. 

 

e) SM PAC HV 
     Fonte: System Mud 
  

 Pertencente ao grupo dos polímeros (Celulose polianiônica - PAC) e utilizado em 

fluidos de perfuração. Sua função como aditivo é atuar no controle de filtrado e reboco, mas 

pode atuar como importante viscosificante. 

 

Características Gerais  

• Alta estabilidade química, podendo ser utilizados em água salgada; 

• Melhor resistência quando utilizado a água dura; 

• Viscosidade de 20 a 25 vezes maior que a bentonita; 
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• Reduz as perdas por filtrações em formações permeáveis; 

• Atua aumentando a estabilidade e proporciona melhor limpeza dos recortes 

durante a perfuração; 

• As amostragens para análise são de melhor qualidade; 

• Eficiência elevada em relação à bentonita, 1kg de SM PAC HV equivale a 25 kg 

de bentonitas, mantendo-se a mesma viscosidade ou ainda superior. 

 

Dados técnicos 

• Pó branco granulado; 

• 100% solúvel em água; 

• Biodegradável e atóxico; 

• Polímero aniônico. 

 

Aplicação 

• É necessário fazer o cálculo de volume de água antes de sua aplicação de acordo 

com a dosagem requerida pelo produto; 

• Deve ser aplicado utilizando um misturador de aditivos ou em corrente de água 

com bastante agitação, mantendo a agitação por mais de 30 minutos antes de 

injetar; 

• Águas com excesso de cálcio devem ser tratadas com barrilha leve para obter 

melhores resultados. 

 

4.3. Redutores de Filtrado 

 

a) CELUTROL ADS 
    Fonte: System Mud 
 

 Pertencente ao grupo dos polímeros (Carboximetilcelulose de sódio - CMC), possui 

baixa viscosidade. Sua principal atuação é no controle de filtrado para dentro da formação, em 

que as pequenas partículas vão penetrando nos poros até formar uma fina camada na 

superfície do poço. Pode ser aplicado em água salgada ou doce. 

  

Características Gerias: 

• Excelente redutor de filtrado; 
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• Proporciona altíssimo rendimento; 

• Pode ser utilizado com bentonita; 

• Aumenta a estabilidade do poço; 

• As amostragens coletadas possuem melhor qualidade para análise; 

• Biodegradável e atóxico. 

 

Dados técnicos 

• Pó branco; 

• Solúvel em água; 

• Características aniônicas; 

• Filtrado API<6,0 mL. 

 

Aplicação 

• Deve ser aplicado vagarosamente o produto na água, usando um misturador de 

aditivos ou em corrente de água com bastante agitação; 

• Águas com excesso de cálcio devem ser tratadas previamente com barrilha leve 

para a obtenção de melhores resultados. 

 

b) ANTISOL FT 30000 
     Fonte: Tubofuro GWE 
 

 Antisol é uma celulosa poliamiônica de elevada viscosidade. Quando adicionada, o 

fluido vai atuar regulando as propriedades de filtração e transporte das lamas de perfuração, 

essas pobres em materiais sólidos. 

 

Características Gerais: 

• Atua na elevação da viscosidade, extração dos cascalhos e retardamento de 

filtrado para dentro da formação; 

• Se o material perfurado for sedimentar argiloso, Antisol FT 30000 vai atuar no 

retardamento e inchamento dos materiais perfurados, consequentemente levando à 

redução da contaminação da lama por esses materiais; 

• As argilas perfuradas mantêm-se estáveis; 

• Atua reduzindo a pressão do aqüífero em combinação com materiais minerais 

argilosos perfurados ou adicionados, origina finos rebocos; 
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• Para temperaturas inferiores a 140ºC mantém-se estável. 

 

Dados técnicos 

• Granulado branco/Amarelo; 

• Tipo de ionização aniônica; 

• Massa especifica 600 kg/m3; 

• pH 7.5-9.0. 

 

Aplicação 

• Na presença dos íons Ca2+ /Mg2+> 1500 ppm, Antisol FT 30000 perde sua 

eficácia. É recomendado, neste caso, a troca por um polímero HEC resistente aos 

eletrólitos. 

• Para que não ocorra decomposição microbiológica da lama com o ANTSOL FT 

30000, recomenda-se, neste caso, elevar para PH>10, ou utilizar um bom agente 

bactericida, por exemplo, Modicide. 

 

c) SBF-VISCOPOL R 
    Fonte: Tubofuro GWE 
 

 O SBF-VISCOPOL R do grupo dos polímeros consiste em uma celulosa polianiônica 

de alta viscosidade, que atua na regulação das propriedades de fluxo e filtração de lamas de 

perfuração que são pobres em materiais sólidos. 

 

Características Gerais 

• Quando aplicada ao fluido, eleva a viscosidade. Vale ressaltar sua capacidade de 

extração sem formação de estruturas tixotrópicas de gelificação; 

• Atua na melhoria das propriedades de filtração, nas zonas nas quais não ocorre 

permeabilização; 

• Propriedades de redução da carga circulante com detritos; 

• O efeito protetor dos colóides de SBF-VISCOPOL R evita a floculação da 

bentonita e da argila desprendida na perfuração em zonas de elevada mineração; 

• Atuam reduzindo a turbulência e promovendo a uniformidade do furo, onde os 

sedimentos são corrosivos. 
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Dados técnicos 

• Na presença de argila pode ser usado com aditivo único (2-4 kg/m3); 

• Na presença de cascalho/areia deve ser usado combinado com bentonita (1-3 

kg/m3); 

 

Aplicação 

• Na presença dos íons Ca2+ /Mg2+> 1500 ppm, SBF-VISCOPOL R perde sua 

eficácia. Recomenda-se, neste caso, a troca por um polímero HEC resistente aos 

eletrólitos. 

• Para que não ocorra decomposição microbiológica da lama com o ANTSOL FT 

30000, recomenda-se, neste caso, elevar p PH>10, ou utilizar um bom agente 

bactericida. 

 

d) SBF VISCOPOL T 
      Fonte: Tubofuro GWE 
 

 O SBF VISCOPOL T pertence ao grupo dos polímeros, trata-se de um polímero 

sintético carboximetilcelulose (CMC) de alta viscosidade para atuar nas propriedades de 

flutuação e filtração do fluido de perfuração, o qual é pobre em materiais sólidos. 

 

Características Gerais 

• Melhora a viscosidade e capacidade de extração dos detritos gerados na 

perfuração; 

• Quando a perfuração ocorre em materiais argilosos o aditivo atua no retardamento 

da dispersão e inchamentos dos cascalhos gerados pela perfuração, 

proporcionando a redução da contaminação da lama por estes materiais; trata-se de 

uma inibição das argilas; 

• Devido à atuação do SBF VISCOPOL T com os materiais argilosos produzidos, 

origina reboco fino; 

• Sua estabilidade é mantida até seu ponto máximo de saturação. 

 

Dados técnicos 

• Composição: carboximetilcelulose sódica; 

• Possui ionização aniônica; 
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• pH neutro; 

• Massa especifica 550 kg/m3. 

 

Aplicação  

• Na presença dos íons Ca2+ /Mg2+> 1500 ppm, SBF VISCOPOL T perde sua 

eficácia. Recomenda-se, neste caso, a troca por um polímero HEC resistente aos 

eletrólitos. 

• Para que não ocorra decomposição microbiológica da lama com o SBF 

VISCOPOL T, recomenda-se, neste caso, elevar para PH>10, ou utilizar um bom 

agente bactericida. 

 

e) SBF VISCOPOL L 
     Fonte: Tubofuro GWE 
 

 O SBF VISCOPOL L é um polímero de aspecto liquido. Tal aditivo é preparado para 

fluidos de perfuração pobres em sólidos. Atua como modificador das propriedades de controle 

de filtrado, mas, além disso, pode exercer função de controle de estabilidade do fluido.  

 

Características gerais  

• Por ser um produto líquido, VISCOPOL L mistura-se facilmente com o fluido sem 

produzir grãos; 

• Atua na redução da carga circulante com detritos; 

• Atua como um importante viscosificante e cria junto com as partículas finas um 

fino reboco impermeável, evitando, assim, a infiltração para dentro da formação; 

• Melhora claramente a qualidade das amostras analisadas dos fluidos; 

• Atua como inibidor do material argiloso sensível à água, mantendo-os estáveis ao 

longo de toda a perfuração, obtendo assim uma perfuração bastante uniforme. 

 

Dados Técnicos 

• Na presença de argila pode ser usado com aditivo único (2-4 kg/m3); 

• Na presença de cascalho/areia deve ser usado combinado com bentonita (1-3 

kg/m3); 
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Aplicação 

• Na presença dos íons Ca2+ /Mg2+> 1500 ppm, SBF VISCOPOL L perde sua 

eficácia. Recomenda-se, neste caso, a troca por um polímero HEC resistente aos 

eletrólitos. 

• Para que não ocorra decomposição microbiológica da lama com o VISCOPOL L, 

recomenda-se, neste caso, elevar para PH>10, ou utilizar um bom agente 

bactericida. 

 

4.4. Controlador de Densidade 

 

a) CRETA FINA 
      Fonte: Tubofuro GWE 
 

 A Creta Fina pertence ao grupo dos aditivos salinos. Atua no controle da densidade 

do fluido de perfuração. Vale ressaltar que sua elevada solubilidade em ácido é importante 

para a proteção do poço. 

 

Características Gerais 

• Pode-se utilizar a CRETA FINA para incremento da densidade, sendo o mesmo 

aplicado sem alterações em lamas com água doce de massa de suspensão de 1,25 

kg/l, caso contrário, densidades maiores vão dar um aumento elevado na 

densidade. 

• A CRETA FINA pode ser utilizada com um aditivo de polimérico, por exemplo, 

em uma lama com 2% de bentônica ativada. 

 

Dados Técnicos 

• Composição CaCO3 (94,2%), MgCO3 (0.2%), Fração Argilosa (4,5%), contenção 

de Água (0.3%) 

• Densidade 2,6 Kg/l; 

• pH entre 8-9; 
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Aplicação 

• Para cada 1 m3 são adicionados 20 kg de bentonita aditivada mais x kg de 

polímero e os mesmos x kg de CRETA FINA, onde ‘x’ é a quantidade em massa 

equivalente para cada componente. 

 

b) BARITA 
      Fonte: Tubofuro GWE 
 

 A composição química da barita é o sulfato de bário. A barita é um composto 

quimicamente inerte, estável a altas temperaturas, em comparação com outros minerais possui 

uma elevada massa especifica. Essa característica é primordial para que a barita seja um 

controlador de densidade. Além dessas importantes propriedades, a barita não influencia nas 

outras propriedades do fluido. 

 

Características Gerais 

• Sua elevada pureza e ótima granulometria proporcionam uma aplicação 

econômica até densidades de fluidos de perfuração de 2,0 kg/l; 

• Quando houver a necessidade de aumento da densidade do fluido, é necessário que 

se adicione pelo menos 3% de bentonita, para que o fluido adquira um excelente 

transporte, evitando assim, agregação da barita. 

 

Dados Técnicos 

• Composição: BaSO4; 

• Massa especifica aproximada 4,25 kg/l. 

 

Aplicação  

• Para cada 1 m3 de água são necessários 30 kg de bentonita ativa (TIXOTON) + 

polímero + x Kg de barita para conseguir a densidade desejada, onde ‘x’ é a 

quantidade em massa do componente. 

 

c) BAROID 41 
     Fonte:Halliburton Inc. 
 

 BAROID 41 é composto por sulfato de bário e atende as normas API 13, seção 2. 

Trata-se de um aditivo que controla a densidade do fluido de perfuração, proporcionando um 
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melhor controle da pressão de formação. O BOROID 41 possui um peso específico de 4.1 e 

pode ser usado no incremento da massa especifica de fluidos de perfuração à base de água e 

óleo, proporcionado um incremento de 20 lb/gal. 

 

Características Gerais 

• Proporciona um incremento no fluido de perfuração de 21 lb/bbl (2516 Kg/m3); 

• Atua no controle da perda de pressão pela formação do poço; 

• Estabilização do poço; 

• Agente de controle de densidade de excelente custo-benefício; 

• Não apresenta reação com outros aditivos. 

 

Dados Técnicos 

• Produto em pó; 

• Peso específico mínimo de 4.1. 

 

Aplicação 

 Use as seguintes formulas para determinar a concentração adequada de BAROID 41 

a ser adicionado ao fluido: 

• Para 1 bbl inicial; 

X=1435 (Wf-Wi)/(34.2-Wf) 

• Para 1 bbl final: 

X=1435 (Wf-Wi)/(34.2-Wi) 

Onde: 

X= Massa do material requerida (BARID 41) (lb/bbl); 

Wi= Massa inicial do material requerida (lb/gal); 

Wf=Massa final requerida (lb/gal). 

 

d) MICROMAX 
     Fonte:Halliburton Inc. 
 

 MICROMAX é composto por minério hausmannite, com tamanho médio de 

partícula de 5 microns. Atua no aumento da densidade do fluido de perfuração. O Micromax é 

um aditivo que pode ser usado em poços circulantes, cuja à temperatura varia entre 80°F a 
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500°F (27°C a 500°C). A concentração do aditivo vai depender do quanto é necessário para se 

obter uma massa especifica final adequada às características da perfuração. 

 

Características Gerais 

 Micromax, além de aumentar a densidade do fluido de perfuração, pode ajudar a 

fornecer os seguintes benefícios: 

• Em elevadas profundidades, altas temperaturas, alta pressão o Micromax ajuda a 

conter elevadas pressões de formação e melhorar o deslocamento do fluido de 

perfuração; 

• Diferentemente dos outros matérias controladores de densidade o Micromax 

permanece em suspensão, quando adicionado diretamente na mistura com água; 

• Não é toxico ao meio ambiente. 

 

Dados Técnicos 

• Densidade varia de 4.8 a 5.0. 

 

4.5. Agente Bactericidas  

 

a) SM BAC GREEN 
      Fonte: System Mud 
 

 O SM BAC GREEN é usado como bactericida para fluidos de perfuração. Atua 

evitando a deterioração de gomas e amidos modificados pela ação de microorganismos. 

 

Características Gerais 

• Produto não tóxico; 

• Não deixa resíduos após sua aplicação; 

• Não é um produto bioacumulativo; 

• Ação bactericida e fungicida comprovada; 

• Pode ser usado como aditivo para outros fluidos de perfuração. 

 

Dados Técnicos 

• Líquido incolor; 

• Sem cheiro; 
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• pH ácido e ação oxidante. 

 

Aplicação 

O produto pode ser aplicado de duas maneiras distintas:  

• Diretamente ao fluido já no inicio da perfuração, ação preventiva; 

• Durante a perfuração para evitar a deterioração. 

 

b) STARCIDE 
       Fonte:Halliburton Inc. 
 

 Starcide é um aditivo usado em fluidos de perfuração à base de água, é compatível 

com todos os tipos de salmoura e é eficaz contra as bactérias, bolores e leveduras. Sua adição 

em fluidos que apresente bissulfito e sulfito não apresentara rendimento suficiente, pode-se 

esperar perda de controle dos contaminantes presentes nos fluidos. 

 

Características Gerais 

• Atua eficazmente no controle de bactérias redutoras de sulfato; 

• Ajuda a evitar a deterioração dos colóides orgânicos; 

• Compatibilidade com a maioria dos fluidos à base e água; 

• Ambientalmente responsável, facilmente biodegradável, e não acumulável; 

• Eficiência comprovada em pequenas concentrações. 

 

Dados Técnicos 

• Aparência de líquido amarelo; 

• Densidade 1.05 

 

Aplicação 

• Para tratamento de fluidos de perfuração à base de água adicionar 0.3-1.4 Kg/m3 

(90.1-0.5 lb/bbl) de Starcide diretamente ao sistema de circulação; 

• Em salmouras, adicionar 1.0-1.4 kg/m3 (0.35-0.5 lb/bbl) de Starcide diretamente 

ao sistema de circulação. 
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c) BE-5 BIOCIDE 
      Fonte: Halliburton Inc. 
 
 É um bactericida de amplo controle do crescimento das populações de 

microorganismos presentes na água. É eficaz contra a maioria dos tipos de bactérias, fungos e 

algas. Atua como um inibidor do metabolismo dos microorganismos presentes nos fluidos de 

perfuração. 

 

Características Gerais 

• É um biocida não-iônico; 

• Biodegradável e com uma ampla faixa de aplicabilidade de pHs; 

• Não deve ser usado com oxidantes fortes, pois perde sua atuação; 

• Pode ser usado com muitos outros aditivos sem alteração de eficiência. 

 

 Dados Técnicos 

 Cada frasco de seis libras contém uma dose suficiente para um tanque de 20000 

galões para fraturamento hidráulico. 

 

4.6. Controladores de Perda de Circulação 

 

a) SM SEAL 
     Fonte: System Mud 
 

 O SM SEAL é um agente controlador de perda de circulação para fluidos de 

perfuração. É utilizado para selar formações fraturadas que apresentam perda parcial ou total 

de fluidos de perfuração. 

 

Características Gerais: 

• Fácil uso e aplicação; 

• Seu resultado é rápido e permanente; 

• Atua em fraturas < 3 mm, que representam a maior porcentagem das perdas totais; 

• Mantém o furo estável, prevenindo desmoronamentos; 

• Restabelecida a circulação, não há necessidade de reaplicação do produto. 
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Dados Técnicos 

• Produto de origem mineral de consistência fibrosa (semelhante à lã); 

• Atóxico; 

• De coloração bege. 

 

Aplicação 

 Pode ser aplicado diretamente na água ou fluido de perfuração. Deve ser injetado 

diretamente pela coluna de perfuração até a região de perda de circulação. As hastes devem 

ser posicionadas na zona de fuga e giradas levemente durante o bombeio para espalhar o 

produto adequadamente. 

 

b) SUPER EXPAND 
      Fonte: System Mud 
 

 Pertencente ao grupo dos polímeros, o SUPER EXPAND possui um excelente poder 

de hidratação, com capacidade de expandir-se cerca de 200 a 300 vezes em água doce. Atua 

no controle de perda de circulação decorrente de fissuras e fraturas nas formações.  

 

Características Gerais 

• Poder de hidratação de 200 a 300 vezes; 

• Excelente para formações de tampões em locais corretos para conter 

desmoronamentos; 

• Inchamento com tempo programado (30 a 40 minutos). 

 

Dados Técnicos 

• Pó granulado de cor branca; 

• Granulometria variável entre 0,2 a 3,0 mm; 

• pH (a 100 g/l) de 7,0-8,0; 

• Decomposição térmica > 200ºC 

• Cadeia aniônica; 
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Aplicação 

 

 Pode ser aplicado misturado em água doce ou fluido de perfuração. É necessário, ao 

fim da aplicação, que os tubos sejam suspendidos para evitar qualquer tipo de colagem, 

impedindo a retomada das atividades normais de perfuração. 

 

c) CÁSCA DE NOZ MOÍDA E ESCAMAS DE MICA 
      Fonte: Tubofuro GWE 
 

 A CASCA DE NOZ MOIDA E ESCAMA DE MICA, são aditivos utilizados nas 

perfurações de poços destinados a indústria de petróleo, com a finalidade de atuarem como 

material selante da perda de circulação do fluido de perfuração. O tamanho irregular dos 

pedaços de casca de noz moída e escama de mica tornam possível sua aplicação em todos os 

casos, como, por exemplo, perda parcial ou total de fluidos. 

 

Dados Técnicos 

Tamanho dos grãos: 

• Fino 0,2-0,8 mm; 

• Médio 0,8-2,0 mm; 

• Grosso 2,0-10 mm; 

 

Aplicação 

Em perdas leves de fluido: 

• 5-15 kg de escamas de mica/ casca de noz moída por m3 de fluido de perfuração; 

Em perdas totais de fluido de perfuração: 

• 1 m3 de água; 

• 60 kg de Tixoton; 

• 20 kg de casca de noz moída; 

• 20 kg de escama de mica. 

 

d) BAROFRIBE 
       Fonte: Halliburton Inc. 
 

 BAROFRIBE é um aditivo usado para o controle da perda de circulação dos fluidos 

de perfuração. É composto de fibra natural de celulose que pode ser usado no formato de 
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pílulas. Atua com o mínimo de efeito adverso sobre as propriedades de controle de reologia e 

filtrado. O aditivo ajuda a controlar a permeabilidade da formação, em todos os fluidos de 

perfuração. Não interfere no equipamento de bombeamento ou de ferramentas de poço, 

quando utilizados em concentrações adequadas. Para o controle de perda de circulação o 

material pode ser utilizado em três faixas de tamanho; Barofibre SF (baixa); Barofibre 

(médio) e Barofibre C (alta). Todos são compatíveis com água e fluidos de base não aquosa. 

 

Características Gerais 

• É compatível com a maioria das lamas à base de água e à base de óleo; 

• Não tem efeitos negativos sobre as propriedades reológicas e de filtração do fluido 

de perfuração; 

• Não danifica o equipamento de perfuração; 

• É biodegradável e não tóxico. 

 

Dados Técnicos 

• Material granular e grosso; 

• Massa específica de 497 kg/m3; 

• pH da solução 4.9. 

 

Aplicação 

• Tratamento preventivo, adicionar 2-10 lb/bbl (5.7-28.5 kg/m3) 

• Tratamento imediato, adicionar 30-50 lb/bbl (85.6-142.7 Kg/m3) 

 

 Fluidos tratados com Barofibre para o controle de perda de circulação do fluido 

devem ser complementados com um bactericida (Biocida), para controlar ou eliminar a 

contaminação bacteriana potencial. Tratamentos excedendo 20 lb/bbl (57.1 kg/m3) acarretam 

redução na estabilidade elétrica, para fluidos à base de óleo. 
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4.7. Lubrificantes 

 

a) SM LUBE 
      Fonte: System Mud 
 

 Aditivo utilizado para melhorar as condições de perfuração no que se refere à 

lubricidade das partes que ficam em contato direto com as formações rochosas e entre parte 

metálicas (coroas e hastes). Atua diminuindo o desgaste e prevenindo danos nas partes 

motoras de uma perfuração. 

  

Características Gerais 

• Proporciona excelente lubrificação ao sistema; 

• Refrigeração na área de atrito; 

• Possui alta aderência na superfície metálica; 

• Aumenta a velocidade de penetração; 

• Melhora a qualidade de testemunhos e amostragens; 

• Pode ser aplicado com uma grande quantidade de aditivos; 

• Produto altamente biodegradável. 

 

Dados Técnicos 

• Liquido viscoso; 

• Límpido e de coloração castanho escuro; 

• pH (10% de água) 7,0 a 7,5; solubilidade total em água; 

• 100% solúvel em H2O. 

 

Aplicação 

É aplicado diretamente no fluido. Caso for aplicado com água dura deve-se adicionar 

barrilha leve, não há necessidade de agitação prolongada. 

 

b) BAROID CONCENTRATE 111 
        Fonte: Halliburton Inc. 

 
É um aditivo liquido sintético usado para conferir lubricidade ao fluido à base de água, 

em elevadas pressões. Apresenta estabilidade a elevadas temperaturas, facilmente disperso 
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fluidos a base de água devidamente acondicionados e misturados com outros aditivos 

lubrificantes.  

Acquatone S ou Driltreat são agentes umectantes que podem ser usados para 

emulsificar Baroid Concentrado 111, proporcionando melhoria na sua eficiência de 

lubricidade. Atua diminuindo o desgaste por atrito nos mancais da broca, coluna de 

perfuração, pistões da bomba de lama, redução no torque de rotação. Mantém a lubrificação 

sob alta pressão e alta temperatura, e também pode ser usado para soltar a coluna de 

perfuração. 

 

Características Gerais 

• Atua reduzindo o torque da perfuração; 

• Reduz o desgaste da coluna de perfuração e peças da bomba de lama; 

• Reduz o número de manobras para troca da broca de perfuração, devido a 

desgaste; 

• Redução no custo total de perfuração; 

• Mantém as propriedades de lubrificação de um fluido de perfuração, 

proporcionando uma vida mais longa da partes móveis dos equipamentos. 

 

Dados técnicos 

• Densidade 0.960 

 

Aplicação 

A quantidade de lubrificante Baroid Concentrado 111 no tratamento inicial varia de 

acordo com a natureza e a quantidade de sólidos na lama, e a quantidade de óleo, e o tipo e 

concentração de eletrólitos na lama. 

Uma massa especifica variando de 0.5-6.0 lb/bbl é um tratamento típico. Adição 

periódica de Baroid é realizada para manter a pressão extrema (EP) e lubrificação nos níveis 

desejados. 

 

c)  BARO-LUBE NS 
       Fonte: Halliburton Inc. 
 

Trata-se de aditivo para fluidos de perfuração com características de lubricidade. É 

composto por uma mistura de ácidos ambientalmente aceitáveis, ésteres e óleos naturais, que 
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podem efetivamente reduzir o torque e as forças de arraste em fluidos de perfuração à base de 

água.  

É um lubrificante de extrema eficiência na redução do coeficiente de atrito das 

estruturas metálicas. 

 

Características Gerais 

• É compatível com a maioria dos sistemas de emulsão, e é adequado tanto em 

ambientes de alta ou baixa concentração de fluidos de base aromática; 

• As propriedades do fluido não são alteradas com a adição do Baro-Lube NS, e as 

perdas de fluidos em sistemas de emulsão, quando tratados com esse aditivo serão 

reduzidas; 

• Pode ser adicionado diretamente no tanque de sucção, tendo suficiente agitação ou 

ser adicionado diretamente no tanque de sucção através de uma bomba. 

 

Dados Técnicos 

• Líquido de aparência transparente; 

• Densidade 0.94. 

 

Aplicação 

Baro-Lube NS pode ser adicionado diretamente no tanque de sucção, sendo agitado 

suficientemente ou injetado diretamente no tanque de sucção usando uma bomba. 

Sua aplicação é adequada para temperaturas até 300 °F (149°C). 

O fluido deve ter uma concentração inicialmente adequada de 2.5% V/V, assim, a 

análise, do torque pode ser controlada; se houver necessidade de diminuir o torque deve-se 

aumentar a concentração, para um valor adequado de 5.8% V/V. 

 

d) LUBRA – BEADS 
        Fonte: Halliburton Inc. 

 

Lubra Beads é um lubrificante sólido, esférico, de base polimérica, que funciona como 

um rolamento esférico que promove a redução do torque necessário para girar a coluna de 

perfuração e favorece o deslizamento da coluna de perfuração. Ideal para sistemas baseados 

em água, o lubrificante pode ser usado também em sistemas não-aquosos em aplicações de até 

400°F (204° C). É importante ressaltar que os lubrificantes Lubra-Beads serão removidos dos 
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fluidos de perfuração pelos equipamentos de controle de sólidos, logo é necessário reabastecer 

o fluido com o produto para manter uma lubricidade adequada. 

 

Características Gerais 

• Importante lubrificante em sistemas à base de água e à base de óleo; 

• Atua na redução do torque e força de arraste; 

• Proporciona lubrificação em poços direcionais; 

• Insolúvel em água; 

• Estável em temperaturas próximas a 400°F (204° C). 

  

Dados Técnicos 

• Sólido esférico; 

• Densidade 1.3; 

• Tratamento recomendado 4-8 lb/bbl (11.4-22.8 kg/m3). 

 

4.8. Agente Defloculante 

 

a) THERMA-THIN 
      Fonte: Halliburton Inc. 
 

 É um copolímero acrílico aniônico usado em sistemas à base de água para controlar 

as propriedades reológicas e dar estabilidade a altas temperaturas. Atua como um eficiente 

defloculante em uma faixa extensa de pH, no entanto, adequado para temperaturas de até 

450°F (232°C). Pode ser usado individualmente, ou em combinação com outros diluentes, 

como lignosulfonatos (que opera por diferentes mecanismos de diluição). Sua eficiência é 

comprovada para sistema de água doce, com baixa a média concentração de sólidos. 

 

Características Gerais 

• Defloculante para sistemas à base de água; 

• Ajuda a reduzir o desenvolvimento de resistência ao cisalhamento; 

• Eficaz na presença de sal e de íons divalentes; 

• Ambientalmente compatível; 

• Apresenta compatibilidade com outros aditivos do fluido perfuração; 

• Independe do pH para sua aplicação. 
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Dados Técnicos 

• pH 8; 

• Densidade 1.24. 

 

Aplicação 

 Tratamento recomendado inclui: adição 1-4 lb/bbl (2.85-11.41 kg/m3) defloculante 

Therma-Thin.  

 Quando adicionar bentonita pré-hidratada para um sistema de água salgada, deve-se 

adicionar Therma- Thin diluído na lama para minimizar a defloculação. Therma-Thin não é 

recomendado para sistemas que apresentem altas concentrações de lignite. Ele funciona 

melhor quando amido e polímeros sintéticos de alta temperatura são usados para o controle de 

filtração do fluido. 

 

b) BARATHIN-PLUS 
       Fonte: Halliburton Inc. 
 

 É um aditivo defloculante altamente eficiente especialmente formulado para ajudar a 

proporcionar maior controle reológico, em baixo pH (8.5-9.5), ambiente de água doce, 

salgada e fluido de perfuração saturado com sal. 

Atua no controle reológico e filtração dos fluidos de perfuração com contaminação por 

cálcio e cimento, e para manter levemente ou totalmente disperso os componentes dos fluidos 

de perfuração. É adequado para temperaturas de até 350°F (177°C). 

 

Características Gerais 

• Atua no controle da força Gel, das propriedades do fluxo e ajuda manter a limpeza 

do fundo do poço; 

• Ajuda a controlar a reologia de água doce, água do mar e sistemas de fluidos de 

perfuração com água salgada; 

• Ajuda a controlar a taxa de filtração dos fluidos de perfuração à base de água a 

temperaturas de até 350°F (177°C); 

• Confere ampla tolerância a contaminantes mineralógicos. 

 

Dados Técnicos 

• Aparência de pó marrom-dourado; 
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• Ph (5% solução aquosa) 5.1; 

• Massa específica compactada= 44lb/ft3 (705 kg/m3); 

• Massa específica descompactada=22 lb/ft3 (352 kg/m3). 

 

Aplicação   

Tratamento recomendado: 

1- Para não deixar o sistema disperso e controle da força gel: 0.1-0.25 ppb; 

2- Para manter o sistema levemente disperso e controle das propriedades de fluxo e 

taxa de filtração: 0.5-2.0ppb; 

3- Para manter o sistema totalmente disperso e com pH adequado a níveis crescentes: 

2.0-4.0 ppb; 

4- Para restaurar as propriedades de fluxo e controle de filtrado após a contaminação: 

2.0-8.0 ppb. 

 

c) QUIK-THIN 
      Fonte: Halliburton Inc. 
  

 Quik-Thin é um lignosulfonato de ferro-cromo que ajuda a controlar as propriedades 

reológicas e de filtração dos fluidos de perfuração à base de água que contém grande 

variedade de sólidos de perfuração.  

 Quink-thin é usado para manter dispersos os fluidos de perfuração à base de água. 

Atua eficazmente na redução dos efeitos de contaminantes presentes nos fluidos de 

perfuração, em todos os níveis de pH. Sua aplicabilidade alcança níveis mais confiáveis para 

temperaturas de até 350°F (175°C). 

 

Características Gerais 

• Ajuda a reduzir as propriedades reológicas dos fluidos de perfuração à base de 

água (doce e salgada); 

• Controla a contaminação do fluido de perfuração; 

• Pode fornecer o controle de filtração secundária; 

• Eficaz em ambientes de elevada presença de cálcio; 
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Dados Técnicos 

• Pó de coloração marrom escura; 

• pH (10% solução aquosa) = 3; 

• Densidade 1.1 

 

Aplicação 

 Tratamento recomendado 

• Faixa de adição 1-8 lb/bbl (2.9-22.8 Kg/m3) de Quik-thin. 

• Quando bentonita pré-hidratada é utilizada em sistemas de água doce, adiciona-se 

Quik-Thin na lama de perfuração para minimizar a floculação. 

 

d) BARAFOS 
     Fonte: Halliburton Inc. 
 

 Trata-se de um composto de base fosfato, que age como um diluente e dispersante em 

fluidos de água doce. É um aditivo que atende às especificações ambientais e não apresenta 

nenhum tipo de metal pesado em sua composição química. Sua aplicabilidade é notoriamente 

comprovada para baixas temperaturas e não pode ser aplicado em condições de salinidade. 

 

Características Gerais 

• Dissolve rapidamente; 

• Eficaz em pequenas concentrações; 

• Minimiza o espessamento devido à anidrita, gesso, cimento ou argilas 

contaminadas; 

• Ambientalmente responsável; 

 

Dados Técnicos 

• Pó de aparência branca; 

• pH (1% solução aquosa) 9.7; 

• densidade de 1,5 

 

Aplicação 

 Tratamento recomendado: adicionar 0.1-0.50 lb/bbl (0.3-1.5 kg/m3) de Barafos em 

fluidos à base de água doce diretamente na linha de fluxo. 
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4.9. Controle de Corrosão 

 

a) BARASCAV D 
        Fonte: Halliburton Inc. 
  

 É um aditivo removedor de oxigênio, assim, pode controlar a corrosão e o aumento da 

temperatura em fluidos à base de água. Inclue ainda o controle de corrosão oxidativo em 

poços tubulares e redução das condições que promovem a degradação térmica de materiais 

orgânicos. Barascav D é para uso em água doce e salmoras monovalentes, seu uso em 

salmouras divalentes não é recomendado. 

 

Características Gerais 

• Atua prolongando a vida dos polímeros orgânicos e outros materiais orgânicos, 

especialmente em temperaturas elevadas; 

• Atua na redução dos custos de manutenção da lama de perfuração; 

• É eficaz em pequenas concentrações; 

 

Dados Técnicos 

• Pó de aparência branca; 

• pH (1% solução aquosa) 9.4 

• Densidade 2.63; 

  

Aplicação 

 Para o tratamento inicial, adicione 0.1-0.5 lb/bbl (0.29-1.43 kg/m3) de Barascav D. 

Atua no controle dos resíduos de sulfito, mantendo-os 20-100mg em água saturada de sal e de 

até 300 mg/l em sistemas de água doce. Devido à presença de sulfito é incompatível com 

Aldacide G e Biocidas Starcide, Dextrid agente de controle de filtrado, formaldeído e para 

formaldeído.  

 

b) BARACOR 700 
      Fonte: Halliburton Inc. 
 

 Baracor 700 é um inibidor de corrosão, projetado especialmente para evitar a corrosão 

por oxigênio em salmoras monovalentes, fluidos de perfuração gaseificados, perfurações e 

sistemas líquidos ricos em ar, tais como névoa de perfuração ou perfurações com aplicação de 
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espuma. Ajuda na prevenção da corrosão nos tubos de perfuração, e pode ser usado para 

reduzir a porcentagem de sufeto de hidrogênio e de dióxido de carbono. 

 

Características Gerais 

• Não altera as propriedades reológicas dos fluidos de perfuração; 

• É compatível com água doce e salgada; 

• Atua na proteção dos tubos de perfuração; 

• Atua na proteção do oxigênio presente no poço; 

 

Dados Técnicos 

• Líquido com aparência amarela; 

• Ponto de fulgor de 107°C; 

• Ponto de inflamação de 42°C; 

• pH 7.4; 

• Densidade 1.15 

  

Aplicação 

 Adicionar 0.5-1.5 lb/bbl (1.4-4.3 kg/m3) de Baracor 700 como inibidor de corrosão. 

Os níveis de Baracor 700 devem ser monitorados e mantidos em 250-850 ppm. 

 

c) NO-SULF 
      Fonte: Halliburton Inc. 
 

 Atua como removedor de ácido sulfídrico adequado para uso em óleo e água, trata-se 

de um sólido solúvel. Sua reação com o ácido sulfídrico é relativamente lenta e limita-se à 

camada superficial das partículas. Devido à presença de zinco na formulação do produto, 

demanda-se cuidado e destinação adequada. 

 

Características Gerais 

• Reage imediatamente com o sulfeto de hidrogênio; 

• Protege as pessoas envolvidas na perfuração contra os gases tóxicos; 

• Não altera as outras propriedades dos fluidos de perfuração; 

• Ajuda a prevenir a corrosão da coluna de perfuração. 
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Dados Técnicos 

• Pó de aparência branca; 

• Massa especifica 561 Kg/m3; 

• Densidade 4.5; 

 

 As condições de operação, tais como tipo de fluido a taxa de circulação, temperatura e 

taxa de influxo de sulfeto de hidrogênio será determinante para o grau de extensão de 

eliminação de contaminantes. A quantidade de gás no poço deve ser cuidadosamente 

monitorada tanto por equipamentos de superfícies quanto por medições de rotina da 

concentração de sulfeto de fluido de perfuração. 

 

Aplicação  

 Um décimo de libra (0.1kg) de NO-SULF podem remover cerca de 60 mg/l de sulfeto 

a partir de um barril de fluido de perfuração aquoso.  

 

d) BARACOR 450 
      Fonte: Halliburton Inc. 
  

 É um inibidor de corrosão usados em líquidos livre de salmoura. Constitui uma 

camada protetora na superfície do metal para ajudar a reduzir as taxas de corrosão em 

salmouras concentradas. É composto por tiocianato, adequado para uso em bromento de 

cálcio/misturas de brometo de zinco e é estável até 450° F (232°F). 

 

Características Gerais 

• Apresenta boa estabilidade a elevadas temperaturas, logo é recomendado para 

perfurações de elevada profundidade; 

• Totalmente solúvel em salmoura, como o brometo de cálcio (CaBr2) / brometo de 

Zinco (ZnBr2) 

 

Dados Técnicos 

• Aparência líquido claro; 

• pH 6-8; 

• ponto de cristalização 41-59°F 
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Aplicação 

A concentração normal de Baracor 450 é de 0.2 para 0.4% em massa de água salgada. 

Para Cada 600 barris de 18 lb/Gal (CaBr2 ZnBr2), deve-se usar 55 litros de Baracor 450 para 

inibição de corrosão. 

 

4.10. Conclusão 

 

Neste capítulo foram vistas as especificações técnicas de alguns aditivos de acordo 

com suas funções especificas. É importante observar que cada aditivo usado possui uma 

atuação específica e intrínseca a um determinado fluido ou à sua fase contínua e muitos desses 

aditivos podem ser usados em conjunto com outros sem que um influencie na propriedade dos 

demais, mas sim, melhorando o desempenho e eficiência da perfuração.  

O estudo desse tópico teve como principal função mostrar algumas características de 

aplicabilidade desses aditivos e sua classificação de acordo com sua função, fazendo com que 

o leitor compreenda um pouco mais do mecanismo de atuação dos aditivos e a melhoria 

incorporada aos fluidos de perfuração.  
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                                                                                                                   Considerações Finais 

 

Conclusão e sugestões 

 

O presente trabalho foi realizado a partir de análises bibliográficas e buscas em sites, 

onde foram feitos levantamentos das especificações técnicas de alguns aditivos comerciais e 

de suas características gerais. Através dessas informações foi possível fazer o mapeamento 

dos diferentes tipos de aditivos encontrados, agrupando-os de acordo com suas funções 

específicas e, identificar como os mesmos devem ser aplicados aos fluidos de perfuração para 

aumentar a eficiência da perfuração. O trabalho partiu de uma base conceitual bastante sólida 

e coesa, onde foram abordadas e analisadas as diferentes propriedades dos fluidos, e como as 

mesmas podem interferir no desempenho dos fluidos durante a perfuração. Através da 

aplicação das equações para o controle de densidade e volume de filtrado foi possível 

averiguar como o acréscimo de aditivos no volume final dos fluidos pode interferir no 

controle dessas variáveis. O estudo das diversas funções dos aditivos, apresentados em tabelas 

de orientações para o tratamento e intervenção nos fluidos de perfuração e tratamento da água 

utilizada para fluidos de perfuração contra contaminantes, mostram a importância da 

identificação dos problemas apresentados e suas respectivas correções por meio de aditivos 

adequados. 

Visando contribuir com trabalhos monográficos futuros sobre aditivos para fluidos de 

perfuração, os possíveis interessados podem desenvolver temas relacionados com a 

viabilidade econômica dos aditivos, fazendo um comparativo entre os diversos custos na 

aplicação de diferentes aditivos e, sua disponibilidade no mercado  

Deve-se levar em consideração a aplicabilidade de novas tecnologias, devido às novas 

reservas de petróleo do pré-sal. Assim, não apenas novos equipamentos serão essenciais para 

aprimorar as perfurações, mas haverá a necessidade de novos fluidos de perfuração e aditivos 

como peças fundamentais para o sucesso das operações. Logo, os estudos desses fluidos e 

seus aditivos serão de grande importância para o mercado exploratório da indústria 

petrolífera. 
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