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POLIGEL 
APRESENTAÇÃO 
O POLIGEL  é um polímero liquido sintético, de cadeia longa , alto peso molecular e caráter aniônico, 
apresentado sob a forma de emulsão. 
Quimicamente, trata-se de uma poliacrilamida parcialmente hidrolisada, solúvel em água doce ou 
salgada. 
O POLIGEL absorve muita água. Devido a esta propriedade, quando misturado com água em doses 
adequadas, produz soluções viscosas. 
Por ser um polímero de carga aniônica, tem grande capacidade de recobrir com uma película 
(encapsular) tanto os sólidos presentes no sistema inibindo a hidratação dos mesmos, como as paredes 
do poço, formando um rebôco fino e consistente. 
 
CARACTERÍSTICAS 
• Aparência  ............................................................................ Liquido de cor creme opaca. 
• Densidade (25ºC) ................................................................ 1,05 g/cm3 
• Viscosidade (25ºC) .............................................................. 200 cps 
• PH (solução a 1%) ............................................................... 8,0 
• Natureza da carga................................................................ Aniônica  
 
PRINCIPAIS APLICAÇÔES 
O POLIGEL  é um dos principais componentes dos fluidos empregados na perfuração de poços de água, 
petróleo e pesquisa mineral. 
É um produto de ação multifuncional, podendo ser utilizado como viscosificante, floculante de sólidos, 
redutor de fricção e redutor de filtração, cumprido assim as principais funções de um fluido de perfuração 
que são:  
• Suportar  as paredes do poço, a fim de evitar desmoronamentos; 
• Remover os fragmentos do fundo da perfuração cortados pela broca; 
• Manter os sólidos em suspensão quando a circulação for interrompida; 
• Vedar as paredes da perfuração a fim de reduzir a perda de fluído para a formação; 
• Lubrificar, esfriar e limpar a broca, o equipamento de bombeamento e as hastes. 
 
COMPARAÇÃO “BENTONITA/POLIGEL” 
 

FLUIDOS Á BASE DE BENTONITA FLUÍDOS Á BASE DE POLIG EL 
1) As lamas de bentonita precisam de 50 a 70 kg/m3 

para obter viscosidade. 
1) As lamas com POLIGEL precisam de 2,0 a 2,5 

litros/m3 de água para obter a viscosidade adequada. 
2) A Incorporação de finos e materiais argilosos 

mudam as características da lama, principalmente 
na viscosidade e peso, fazendo com que as taxas 
de avanço sejam menores. 

2) A Incorporação de finos e materiais argilosos quase 
não alteram características de lama, pois os sólidos 
ficam inibidos e são removidos, conduzindo a um 
aumento de taxa de penetração da broca. 

3) As lamas de bentonita formam rebocos grossos e 
por isso devem ser trocadas durante a perfuração 
para reduzir os danos ao aqüífero. 

3) O POLIGEL forma um reboco fino que evita danos 
às formações, sem a necessidade de troca de lama 
para perfurar os aqüíferos. 

     
EMBALAGEM 
O POLIGEL  é apresentado em bombonas plásticas de 25kg de fácil manuseio e transporte. 
 
DOSAGEM RECOMENDADA 
Em fluidos de perfuração à base de água doce: 2,0 a 2,5 lts de Poligel em 1.000 lts de água. 
 
RECOMENDAÇÕES GERAIS 
1) Agitar a bombona antes de adicionar o produto em água. 
2) Adicionar devagar, diretamente ou pelo funil, de acordo com a dosagem recomendada. 
3) O POLIGEL  pode ser usado com ou sem soda cáustica. 
4) Para utilizar POLIGEL  misturado com bentonita é preciso hidratá-la antes de adicionar  
5) O POLIGEL  também é compatível e pode ser utilizado junto com CMC (carboximetilcelulose) de alta 

ou de baixa viscosidade. 


