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Introdução 
Os fluidos de perfuração são de extrema importância para o processo de perfuração, estes devem possuir algumas 
características físico-químicas importantes, tais como: serem inertes, de fácil tratamento físico e químico, de fácil 
bombeio, serem estáveis e apresentarem custo compatível com as diferentes operações[1]. Sendo assim, após a 
síntese de novos fluidos de perfuração, estes devem passar por análises químicas com o intuito de verificar as 
influencias dos diferentes aditivos incorporados a estes. Diante deste contexto, o presente trabalho visa sintetizar três 
fluidos de perfuração distintos e analisar algumas propriedades físico-químicas (densidade, parâmetros reológicos, 
filtrado e reboco, salinidade e pH), promovendo a comparação entre os resultados obtidos.  

Metodologia 
Para a síntese do fluido 1 utilizou-se 5,00 g de Goma Xantana (GX) como agente viscosificante, enquanto que para os 
fluidos 2 e 3 utilizou-se a Carboximetilcelulose (CMC) em mesma quantidade. Como adensante utilizou-se 10,0 g de 
nitrato de bário para os fluidos 1 e 2 e 20,0 g para o fluido 3. Os demais aditivos foram adicionados em quantidades 
equivalentes para os três fluidos [Hidróxido de sódio (0,50 g), Cloreto de potássio (9,00 g) e Água deionizada (350 mL). 
Após sintetizados diferentes propriedades físico-químicas (densidade, parâmetros reológicos, filtrado e reboco, 
salinidade e pH) foram analisadas seguindo procedimentos predeterminados na literatura [2].  

Resultados e Discussão 
Após sintetizados os fluidos foram analisados e apresentaram os resultados apresentados na Tabela 1 e na Figura 1.  
 
Tabela 1. Propriedades Fisico-químicas dos fluidos de 
perfuração sintetizados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao final das análises foi possível observar a maior facilidade e eficiência ao se trabalhar com o CMC. Este proporcionou 
melhor dispersão química dos aditivos, além de não ter gerado efeitos negativos como foi o caso do Fluido 1, no qual 
a goma xantana levou à formação de espuma, afetando diretamente na densidade do fluido. O nitrato de bário 
demonstrou ser eficiente na função de adensante. Contudo, foi observado a importância entre a proporção ideal dos 
aditivos. Apesar de bom adensante, o nitrato de bário quando adicionado em maior proporção no Fluido 3 promoveu 
uma certa desestabilização, afetando as interações entre as moléculas e ocasionando uma redução da viscosidade. 

Considerações Finais 
O fluido 2 apresentou melhores aspectos e estabilidade entre a proporção de aditivos, sendo obtido propriedades físico-
químicas mais interessantes para a indústria petrolífera.   
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Propriedades\ Fluidos 1 2 3 
[] Densidade (kg/m3) 966 1043 1160 

[μa] Visc. Aparente (cP)  10,17 104,3 64,33 
[μp] Visc. Plástica (cP) 7,000 47,00 37,17 
[μ] Visc. Absoluta (cP)  6,988 46,92 37,10 
L] Limite de 
Escoamento (lbf/100ft²) 

6,333 114,7 54,33 

[n] Índ. de Fluxo 0,6085 0,3680 0,4915 
[k] Índ. de Consistência 
(lbf.sn/100ft²) 

0,3198 17,37 4,550 

Filtrado (mL) > 10 0,6 1,8 
Reboco (mm) < 1  < 1 < 1 
Retorta [%(v/v) H2O] 95,9 98,5 94,3 
Salinidade (g/L) 9.38 10,9 10,0 
pH  10,8 10,8 10,9 
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Figura 1. Curva reológica dos fluidos 1, 2 e 3 (Relação 
entre a tensão e a taxa de cisalhamento).  


