1

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS

IRANTÉCIO MENDONÇA FERREIRA

EFEITO DA INCORPORAÇÃO DE DIATOMITA NA ESTABILIDADE E
PERMEABILIDADE DE COMPÓSITOS CIMENTÍCEOS ESPUMADOS
APLICADOS A POÇOS DE PETRÓLEO

NATAL, RN
2012

2

IRANTÉCIO MENDONÇA FERREIRA

EFEITO DA INCORPORAÇÃO DE DIATOMITA NA ESTABILIDADE E
PERMEABILIDADE DE COMPÓSITOS CIMENTÍCEOS ESPUMADOS
APLICADOS A POÇOS DE PETRÓLEO

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Ciência e Engenharia de Materiais da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, como parte dos prérequisitos para a obtenção do título de Mestre em
Ciência e Engenharia de Materiais.
Orientador: Prof. Dr. Antonio Eduardo Martinelli
Co-orientação: Profa. Dra. Dulce Maria de Araújo
Melo.

NATAL, RN
2012

3

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS

EFEITO DA INCORPORAÇÃO DE DIATOMITA NA ESTABILIDADE E
PERMEABILIDADE DE COMPÓSITOS CIMENTÍCEOS ESPUMADOS
APLICADOS A POÇOS DE PETRÓLEO

IRANTÉCIO MENDONÇA FERREIRA
Esta dissertação foi julgada adequada para a obtenção do título de
MESTRE EM ENGENHARIA
Especialidade: CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS, área de concentração Cerâmica e
linha de pesquisa Cerâmica estrutural.
Sendo aprovada em sua forma final pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência e
Engenharia de Materiais.

Prof. Dr. Antonio Eduardo Martinelli – Orientador
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Antonio Eduardo Martinelli
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

Prof. Dra. Dulce Maria de Araújo Melo – Co-orientadora
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN

Profa. Dra. Maria Luiza Lopes de Oliveira Santos
Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR

Prof. Dr. Julio Cezar de Oliveira Freitas
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

Natal/RN, _____de_______________ de 2012.

4

Dedico este trabalho a Deus, pelas coisas maravilhosas que
tem feito. Louvada seja sua imensa grandeza; Aos meus pais,
Irani e Técia, pelos preciosos ensinamentos concedidos; Aos
meus irmãos, Isaac e Ana Marina, pelo apoio e compreensão
em relação aos meus estudos; À minha filha Ingrid; A todos
que foram fundamentais para meu crescimento pessoal,
profissional e acadêmico.

5

AGRADECIMENTOS

A Deus, pois, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu.
Ao meu pai, Irani Dantas Ferreira, eterno estudante, educador e orientador dos meus caminhos.
Obrigado pelo amor e incentivo em todos os momentos da minha vida.
À minha mãe, Técia Maria Mendonça Ferreira, com seu jeito simples e cativante sempre
conquistou amigos, familiares e filhos, incentivando-me através do eterno carinho e amor
incondicional.
Aos meus irmãos Isaac Terciano e Ana Marina, pelos filhos obedientes que sempre foram para
com nossos pais e pela forma carinhosa com que sempre me trataram.
À minha filha, Ingrid Mendes Ferreira, uma das bênçãos de Deus na minha vida.
A toda a minha família, pelas orações, carinho e incentivo ao longo da minha vida. Vocês foram
fundamentais para a realização de mais um grande objetivo em minha vida.
Ao professor Antonio Eduardo Martinelli, pela orientação em todas as etapas deste projeto, pela
convivência, ensinamentos de vida, aprendizado, amizade e a confiança depositada na minha
pessoa.
Aos professores Marcus Antonio F. de Melo e Dulce Maria de Araújo Melo, pelas sugestões e
apoio durante a realização deste projeto.
Ao Engenheiro de Petróleo e, acima de tudo, amigo, Marco Antonio B. de Lima, pela
disponibilidade em trocar e discutir ideias.
A Júlio, pelo ensino dos ensaios e pelas oportunidades de discussão de aspectos relevantes do
trabalho.
Ao Laboratório de Cimentos (LABCIM) da UFRN.
À Agência Nacional de Petróleo - ANP, em especial ao PRH 30.
Enfim, a todas as pessoas que não foram citadas, mas contribuíram significativamente para o
desenvolvimento desta pesquisa.

6

Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e
não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino
que tine.
E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os
mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de
maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor,
nada seria.
E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento
dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser
queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria.
O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o
amor não trata com leviandade, não se ensoberbece.
Não se porta com indecência, não busca os seus interesses,
não se irrita, não suspeita mal;
Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade; Tudo
sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
(I Coríntios,13; 1-7)

7

RESUMO

Atualmente, busca-se a formulação de pastas de cimento leves para prevenir o fraturamento de
formações de baixa resistência ou depletadas e combater a perda de circulação, com boa
aderência e isolamento hidráulico entre cimento e meio poroso. O cimento espumado composto
pela mistura de cimento com incorporador de ar é um material alternativo para essa aplicação. A
perda de pressão hidrostática durante o processo de hidratação causa expansão das bolhas de gás,
mantendo o grau de contato cimento-meio poroso, diferentemente do que ocorre apenas com o
uso do cimento tradicional. A aderência entre o cimento e o meio poroso (formação rochosa) faz
com que haja estabilidade da pasta, impedindo a perda de água do cimento no estado fresco para
o meio. O presente trabalho tem como objetivo estudar a estabilidade e a permeabilidade de
compósitos cimentíceos contendo diatomita (carga leve) e incorporador de ar, verificando se o
uso desses aditivos é viável para cimentos projetados para ambientes de baixo gradiente de
fratura. A metodologia empregada no trabalho consiste na preparação e avaliação de pastas
compósitas, por meio de procedimentos adotados pelo American Petroleum Institute e pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas. Partiu-se de uma dosagem fixa do incorporador de ar
e variou-se a concentração de diatomita. As densidades calculadas foram 13,0 lb/gal, 14,0 lb/gal e
15,0 lb/gal, com o intuito de observar a contribuição do fator água/cimento na estabilização das
espumas geradas pela adição do incorporador de ar em relação a uma pasta padrão, sem
incorporador de ar. Os resultados revelaram que as pastas tiveram suas densidades reduzidas
entre 15% e 25%, com a adição do incorporador de ar e diatomita e boa resistência mecânica. O
aumento da viscosidade nas formulações com diatomita proporcionou maior retenção das bolhas,
visto que houve redução acentuada da migração de ar para a superfície do cimento durante cura
em repouso. Observou-se que pastas estáveis apresentaram variação entre o valor de densidade de
fundo e topo de 0,96 lb/gal e rebaixamento de topo de 5,86 mm, além de baixos coeficientes de
permeabilidade (0,617 mD a 0,406 mD). Concluiu-se que é possível formular pastas cimentíceas
espumadas de baixa densidade com propriedades mecânicas e reológicas satisfatórias, além de
boa estabilidade e baixa permeabilidade, a partir de uma combinação de cimento, diatomita e
incorporador de ar. Os materiais resultantes são adequados visando à cimentação de poços de
petróleo com formações de baixa resistência ou depletadas.

Palavras-chave: Cimentação, Permeabilidade, Estabilidade, Diatomita, Incorporador de ar.
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ABSTRACT

Lightweight oilwell cement slurries have been recently studied as a mean to improve zonal
isolation and sheath-porous formation adherence. Foamed slurries consisting of Portland cement
and air-entraining admixtures have become an interesting option for this application. The loss in
hydrostatic pressure as a consequence of cement hydration results in the expansion of the air
bubbles entrapped in the cement matrix, thus improving the sheath-porous formation contact.
Consequently, slurries are able to better retain their water to complete the hydration process. The
main objective of the present study was to evaluate the effect of the addition of an air-entraining
admixture on the density, stability and permeability of composite slurries containing Portland
cement and diatomite as light mineral load. Successful formulations are potential cementing
materials for low fracture gradient oilwells. The experimental procedures used for slurry
preparation and characterization were based on the American Petroleum Institute and ABNT
guidelines Slurries containing a pre-established concentration of the air-entraining admixture and
different contents of diatomite were prepared aiming at final densities of 13 to 15 lb/gal. The
results revealed that the reduction of 15 to 25% of the density of the slurries did not significantly
affect their strength. The addition of both diatomite and the air-entraining admixture increased
the viscosity of the slurry providing better air-bubble retention in the volume of the slurry. Stable
slurries depicted bottom to top density variation of less than 1.0 lb/gal and length reduction of the
stability sample of 5.86 mm. Finally, permeability coefficient values between 0.617 and 0.406
mD were obtained. Therefore, lightweight oilwell cement slurries depicting a satisfactory set of
physicochemical and mechanical properties can be formulated using a combination of diatomite
and air-entraining admixtures for low fracture gradient oilwells.

Keywords: Cementing, Permeability, Stability, Diatomite, Air-entraining admixture.
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CONVERSÕES DE UNIDADES PARA O SI

Unidade
Peso específico
Pressão
Pressão
Viscosidade
Volume
Volume

Sistema Inglês
1 lb/gal
1 lbf/100pé2
1 psi
1 Cp
1 gal
1 pé3

Sistema Internacional
1,198 x 10-1 g/cm3
4,788 x 10-1 Pa
6,895 x 103 Pa
1,000 x 10-3 Pa.s
3,785 x 10-3 m3
2,831 x 10-2 m3
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1 INTRODUÇÃO

Nas etapas iniciais do projeto dos fluidos, alguns itens como: a definição da temperatura
de circulação, a escolha de aditivos adequados, tanto do ponto de vista ambiental e de resistência
às condições de temperatura e pressão estimadas para aplicação; o conhecimento geológico
suficiente para se prever as pressões, permeabilidade, porosidade, tipo de formações
atravessadas; a característica do poço, considerando ainda informações de geometria das colunas
de trabalho e revestimentos, informações de inclinações e direção permitem que sejam definidas
as densidades, controle de filtrado, estabilidade e água livre impeditivas da segregação de sólidos
dos fluidos envolvidos, tempo de espessamento e desenvolvimento da resistência à compressão
da pasta adequados à aplicação.
Um dos pontos centrais do sucesso de uma cimentação é a manutenção de pressão
hidrostática que não exceda a pressão de fratura da formação. Quando a pressão exercida pelos
fluidos ultrapassa o gradiente de fratura de uma dada formação, perdas de circulação ocorrem. A
ocorrência de perdas de circulação durante o deslocamento da pasta de cimento pode gerar uma
variedade de eventos indesejáveis. Dentre as possíveis consequências, podemos citar: falta de
isolamento entre zonas, fechamento do anular e subsequente restrições ao fluxo e falhas
catastróficas da operação de cimentação. Consequentemente, considerações relativas à pressão
são geralmente necessárias quando do uso de pastas leves de cimento (CAMPOS et al., 2002).
As pastas espumadas apresentam baixa densidade, propriedades reológicas e mecânicas
satisfatórias para operações de cimentação de poços de petróleo. Reduções de custo nessas
operações podem ser obtidas com a diminuição do consumo de cimento, além de possuírem
variadas aplicações como combate à perda, formações fracas e formações depletadas
(FERREIRA, 2009). Dessa forma, as pastas espumadas apresentam vantagens que podem trazer
soluções de segurança e custo para um projeto de poço, tendo em vista que as pastas espumadas
constituem uma das soluções mais usadas na indústria do petróleo, possuindo melhor aderência
revestimento-cimento-formação, melhor isolamento hidráulico, reduz a criação de microanular
por fluxo de gás, sendo, ainda, excelentes para cimentações de poços de injeção de vapor, devido
a suas elevadas porosidades e baixa permeabilidade.
Irantécio Mendonça Ferreira, 2012.
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Cimentações com pastas espumadas diferem das convencionais em um aspecto
importante: mudanças volumétricas e de densidade dentro do fluido devido à presença da fase
gasosa, já que as propriedades do fluido são agora dependentes da temperatura e da pressão de
um determinado ponto da coluna de cimento.
A diatomita é um mineral de origem sedimentar que ocorre em zonas de formação
lacustre ou marinha, constituída a partir do acúmulo de carapaças de algas diatomáceas que foram
se fossilizando desde a época pré-cambriana, por meio dos depósitos de sílica sobre sua estrutura.
Já os aditivos incorporadores de ar, são produtos químicos tensoativos que possibilitam a redução
da tensão ar/água e a dispersão dos finos e têm a função de introduzir pequenas bolhas de ar à
pasta, contribuindo assim para redução do peso específico das pastas formuladas.
Esses aditivos leves (diatomita e incorporador de ar) aumentam a viscosidade da pasta,
proporcionando uma maior retenção e estabilidade das bolhas, evitando uma comunicação entre
os poros, contribuindo assim para a obtenção de uma baixa permeabilidade das pastas de
cimento. Além disso, a diatomita age como estendedor pozolânico, diminuindo a quantidade de
cimento utilizado na mistura e auxiliando na redução do peso específico da pasta.
O presente trabalho tem como objetivo estudar a estabilidade e a permeabilidade de pastas
de cimento com aditivos leves (diatomita e incorporadores de ar), ou seja, compósitos
cimentíceos, mostrando que o uso de pastas espumadas é tecnicamente viável para cimentação de
poços de petróleo em ambientes de baixo gradiente de fratura, apresentando um custo compatível
com outras soluções de cimentação.

Irantécio Mendonça Ferreira, 2012.

17

CAPÍTULO 2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

18
Capítulo 2 – Fundamentação Teórica

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Na perfuração de um poço, faz-se necessário o estudo das pressões existentes no subsolo e
daquelas que são impostas às formações, que podem, inclusive, levar à falha da rocha, sendo elas:
pressão de sobrecarga, pressão de poros, pressão de colapso e pressão de fratura (ROCHA;
AZEVEDO, 2009).

2.1 PRESSÃO DA FORMAÇÃO
Pressão da formação ou pressão de poros é a pressão dos fluidos contidos nos poros da
rocha a ser perfurada (MAPLO, 2011). Essa pressão pode ser classificada como:

a) Formação de pressão normal: quando o gradiente for maior que o da água doce e menor
que o da água salgada:
1,42 psi/m < GF < 1,53 psi/m

(1)

b) Formação de pressão anormalmente alta: quando o gradiente for maior que o da água
salgada:
GF > 1,53 psi/m

(2)

c) Formação de pressão anormalmente baixa: quando o gradiente for menor que o da água
doce:
GF < 1,42 psi/m

(3)

Onde,
GF – É o gradiente de pressão da formação (relação entre a pressão e sua profundidade de
atuação);
Fc – Fator de conversão de unidades;
Irantécio Mendonça Ferreira, 2012.
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O gradiente de pressão da água doce é de 1,42 psi/m, pois:
GF = ρ . Fc = 8,34 lb/gal . 0,17
E o gradiente de pressão da água salgada é de 1,53 psi/m, pois:
GF = ρ . Fc = 9,0 lb/gal . 0,17

2.2 PRESSÃO DE FRATURA

Pressão de fratura é o valor de pressão que rompe mecanicamente a rocha, induzindo
fraturas que provocam a perda de fluidos. A pressão de fratura de uma formação depende da
pressão de poros da formação e da pressão exercida pelas formações superiores a esta, também
chamada de pressão de sobrecarga ou pressão de overburden.
A pressão de fratura é também determinada por procedimentos semiempíricos que
permitem a determinação do gradiente de fratura (Gfrat) para a área em consideração ou através
de testes de campo. Para valores médios de densidade e módulo de Poison das formações, podese determinar o gradiente de fratura através do método de Anderson, Ingram e Zenier (MAPLO,
2011):

Gfrat = 1,9 + 0,42 Grad fluido

(4)

Onde,
Gfrat = gradiente de fratura em psi/m;
Grad fluido = pressão de poros em psi;

Através da equação desenvolvida por Pennebaker, é possível a determinação do gradiente
de fratura. Isso é feito com o auxílio de ábacos, em que determina-se o coeficiente de tensões na
matriz e a pressão de sobrecarga (overburden) (MAPLO, 2011).

ρfrat = K (ρ sobrecarga – ρ poros) + ρ poros
Onde,
ρfrat é o peso específico equivalente de fratura em lbm/gal;

Irantécio Mendonça Ferreira, 2012.

(5)
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K é o coeficiente de tensões na matriz da rocha;
ρ sobrecarga é o peso específico equivalente de sobrecarga em lbf/gal;
ρ poros é o peso específico equivalente à pressão de poros em lbf/gal.

2.3 GRADIENTE DE FRATURA E DE POROS DAS FORMAÇÕES

Um programa de perfuração de um poço começa com a aquisição de todas as informações
pertinentes à estratigráfica geológica e às ocorrências dos poços de correlação. Tais informações
constam da janela operacional ou conjunto de curvas de pressão de poros, gradiente de fratura,
pressões de colapso inferior e superior, e pressões de estabilidade mecânica dos intervalos que
serão atravessados, da possível ocorrência de influxos de gás ou mesmo de água, e da presença de
zonas com pressão anormalmente alta ou baixa (LIMA, 2010).
Para a otimização do peso específico da pasta de cimento, é necessário o conhecimento da
pressão de fratura da formação abaixo da sapata do último revestimento descido e/ou em algum
ponto de uma formação fraca do trecho aberto do poço perfurado.
A definição do máximo peso específico permitido para a pasta de cimento, por razões de
segurança, deve considerar a pressão de propagação da fratura obtida dos testes de absorção
realizados na sapata do último revestimento descido, já que as pressões de iniciação da fratura
são superiores àquelas para se manter a fratura aberta. Outra fonte para estimativa das pressões de
fratura são as informações obtidas de operações de fraturamento hidráulico ou de operações de
compressão de cimento em alta pressão em poços de correlação (CAMPOS et al., 2002).
Em alguns casos onde a pressão hidrostática da coluna de pasta de cimento é superior à
pressão de fratura de alguma formação mais fraca no trecho anular de poço aberto, a utilização de
ferramentas de estágio ou o uso de duas pastas de cimento com pesos específicos diferentes pode
ser uma solução para o problema. Para poços com baixo gradiente de fratura, a utilização de
pastas convencionais leves, estendidas com bentonita ou silicato de sódio, podem conduzir a um
peso específico tão baixo quanto 11,5 lb/gal não se conseguindo, na prática, pesos mais baixos
devido ao efeito do aumento da razão água/cimento influenciar o desenvolvimento da resistência
compressiva (CAMPOS et al., 2002).
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Em poços com formações fraturadas naturalmente e/ou formações superficiais, como os
arenitos inconsolidados encontrados nas cimentações de tubos condutores e revestimento de
superfície, as densidades requeridas podem ser tão baixas quanto 7 lb/gal. Para tais aplicações, o
uso de pastas ultraleves contendo microesferas ocas, microesferas cerâmicas ou pastas espumadas
com gás nitrogênio, pode ser uma solução adequada.

2.4 PERMEABILIDADE

Permeabilidade é definida como a propriedade que governa a taxa de fluxo de um fluido
para o interior de um sólido poroso. Para fluxo contínuo, o coeficiente de permeabilidade (K) é
determinado pela expressão de Darcy (MEHTA, 1994):

dq/dt = K . ∆H A / Lµ

(6)

Onde,
dq/dt - Taxa do fluxo de fluido;
K - Coeficiente de permeabilidade;
∆H - Gradiente de pressão;
A - Área de superfície;
L - Espessura;
µ - Viscosidade.

2.4.1 Fluxo do fluido no meio poroso
Em 1856, observando resultados de experiências que objetivavam a purificação de água
pela utilização de filtros de areia (Figura 1), Henry Darcy concluiu que existia uma relação direta
entre a vazão através do leito de areia (Q) e a diferença de carga associada a essa vazão (H1- H2).

Irantécio Mendonça Ferreira, 2012.

22
Capítulo 2 – Fundamentação Teórica

Figura 1 - Esquema do aparelho utilizado por Darcy
Fonte: Completação de poços (2005).

Darcy também concluiu que as dimensões do leito poroso: área (A) e comprimento ( l )
afetavam os resultados obtidos, e apresentou a relação que se tornaria a base para a compreensão
do fenômeno do fluxo de fluidos através de meios porosos, e que ficaria conhecida com a Lei de
Darcy.
A partir dessa experiência, ficou constatado que o fluxo do fluido através de um meio
poroso ocorre associado a uma perda de carga, que no caso é representada pela diferença
piezométrica (H1 – H2). A experiência de Darcy foi posteriormente estendida a outros fluidos,
onde se verificou que havia também uma proporcionalidade em função da viscosidade (µ) e do
peso específico do fluido (γ). Para um mesmo leito poroso, a nova constante de
proporcionalidade (K) independe do tipo de fluido em escoamento, desde que o meio poroso
esteja totalmente saturado com esse fluido. Assim, K é uma característica exclusiva do meio
poroso, sendo denominada Permeabilidade Absoluta desse meio (COMPLETAÇÃO DE POÇOS,
2005).
Como na engenharia de petróleo a carga hidráulica (H) é substituída pela pressão (P = H.
γ) atuante no nível de referência, a Lei de Darcy ficou finalmente escrita como:
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Q = K . A . ∆P
µ . ∆L

(7)

Que, na sua forma diferencial, fica:
Q = K A dP
µ dL

(8)

Para o fluxo radial, que é o modelo encontrado no escoamento do petróleo desde os
limites do raio de drenagem até o poço, a Lei de Darcy é dada pela seguinte equação:
Q = K A dP
µ
dr

Onde, r é o raio.

A Figura 2 mostra um modelo de fluxo horizontal (dP/dz = 0) e radial:

Figura 2 - Fluxo Radial Horizontal
Fonte: Completação de poços (2005).
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Nesse caso, a área de fluxo não é constante, mas sim dependente do raio, eis que, quanto
mais se aproxima do poço, menor fica essa área:

A=2πrh

(10)

Onde h é a altura do reservatório.

Dependendo do tipo de fluxo que ocorre no reservatório (permanente ou
pseudopermanente), pode-se chegar a várias equações particulares para representar a relação
entre vazão e pressão de fluxo em frente aos canhoneados. Para o fluxo radial permanente,
situação em que a pressão na borda do reservatório é constante e inexiste variação de pressão
com o tempo, em qualquer ponto do reservatório, (dP/dt = 0), a Lei de Darcy é escrita assim
(COMPLETAÇÃO DE POÇOS, 2005):
Q = K 2 π r h dP
µ
dr

(11)

Essa equação é facilmente integrada, o que leva ao seguinte resultado:
Q = K h (Pest – Pwf)
µ ln(re/rw)

(12)

Acontece que, para efeito de avaliação de um poço de petróleo, os fluidos produzidos são
medidos em condições de superfície (standard), embora, durante o seu escoamento no meio
poroso, estejam em condições de reservatório (in situ). Dessa forma, é necessário que se faça a
correção para essa variação de volume, que é função do encolhimento térmico do fluido e
também da perda de massa, devido ao gás que sai de solução do óleo. Essa correção é dada pelo
“fator volume de formação do óleo - Bo” (COMPLETAÇÃO DE POÇOS, 2005).
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Bo = Volumein situ
VolumeSTD

(P, T)
(1 atm, 60 oF)

(13)

Por último, temos a Equação de Darcy na sua forma final:
QSTD = 52,54 K h (Pest – Pwf)
Bo µ ln(re/rw)

Onde:

(14)

QSTD = vazão de líquidos em condições STD, m3/d;
K

= permeabilidade efetiva ao líquido, mD;

h

= espessura da formação produtora, m;

Pest = pressão estática do reservatório, kgf/cm2;
Pwf = pressão de fluxo no fundo do poço, kgf/cm2;
µ

= viscosidade média do fluido, cP;

Bo

= fator volume de formação do líquido, adimensional;

re

= raio externo de drenagem do reservatório, m;

rw

= raio do poço, m.

2.4.2 Permeabilidade da pasta de cimento

Em uma pasta endurecida de cimento, o tamanho e a continuidade dos poros a qualquer
ponto, durante o processo de hidratação, irão controlar o coeficiente de permeabilidade. A água
adicionada é indiretamente responsável pela permeabilidade da pasta endurecida de cimento,
porque seu teor determina primeiramente o espaço total e após o espaço vazio, depois que a água
for consumida pelas reações da hidratação do cimento ou evaporação para o ambiente (MEHTA,
1994). Na pasta de cimento hidratado, a água pode estar presente sob muitas formas: estas podem
ser classificadas dependendo do grau de facilidade com que podem ser removidas. Essa
classificação é útil na compreensão das variações de volume da pasta de cimento que estão
associados à água retida nos poros pequenos.
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A combinação de relação água/cimento e o grau de hidratação determinam a porosidade
da pasta de cimento hidratado. A porosidade e o inverso da porosidade (relação sólido/espaço)
estão relacionados exponencialmente tanto à resistência como à permeabilidade do material
(MEHTA, 1994).
É óbvio que o tamanho e a continuidade dos poros na estrutura do sólido determinam a
sua permeabilidade. Tanto a resistência quanto a permeabilidade da pasta de cimento estão
intimamente relacionadas à porosidade capilar e à relação sólido-espaço. Com o prosseguimento
da hidratação, o espaço vazio entre as partículas de cimento originalmente distintas começa a ser
preenchido gradativamente pelos produtos de hidratação (MEHTA, 1994).
Não é a porosidade total, mas a distribuição do tamanho dos poros que controla
efetivamente a resistência, a permeabilidade e as variações de volume em uma pasta de cimento
endurecida. A distribuição do tamanho dos poros é afetada pela relação água/cimento. Os poros
grandes influenciam, sobretudo, a resistência à compressão e a permeabilidade; os poros
pequenos influenciam mais a retração por secagem e a fluência.
Em geral, quando a relação água/cimento é alta e o grau de hidratação é baixo, a pasta de
cimento terá alta porosidade capilar; ela conterá um número relativamente elevado de poros
grandes e bem conectados e, portanto, o seu coeficiente de permeabilidade será alto. À medida
que a hidratação progride, a maioria dos poros serão reduzidos a um pequeno tamanho e também
perderão suas interconexões; desse modo, a permeabilidade diminui (MEHTA, 1994).
Teoricamente, a introdução de partículas de agregado com baixa permeabilidade em uma
pasta de cimento deveria diminuir a permeabilidade do sistema (especialmente em pastas com
alta relação água/cimento nos estágios iniciais, quando a porosidade capilar é alta) porque as
partículas de agregado deveriam interceptar os canais de fluxo dentro da matriz da pasta de
cimento. Comparados com a pasta de cimento pura, portanto, argamassa ou concreto com a
mesma relação água/cimento e grau de maturidade, deveriam apresentar um coeficiente de
permeabilidade menor. Dados experimentais indicam que a adição de agregados a uma pasta de
cimento ou argamassa aumenta consideravelmente a permeabilidade; na verdade, quanto maior o
tamanho do agregado, maior o coeficiente de permeabilidade (MEHTA, 1994).
Para o estudo da permeabilidade da pasta de cimento, o permeabilímetro utilizado deve
ser capaz de: (a) confinar uma amostra de cimento curada em um suporte de amostra, (b) deslocar
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gás ou líquido através da amostra sob pressão, e (c) medir ou registrar a pressão e a taxa de fluxo
através da amostra. Existe uma variedade de permeabilímetros disponíveis que podem ser usados
para realizar esse teste. A Figura 3 mostra um desenho esquemático de funcionamento de um
permeabilímetro utilizado para análise do coeficiente de permeabilidade da pasta de cimento.

Figura 3 - Esquema de funcionamento do permeabilímetro
Fonte: Nascimento (2006).

2.5 CIMENTO PORTLAND

O cimento pode ser considerado todo material com propriedades adesivas e coesivas
capaz de unir fragmentos de minerais entre si, de modo a formar um todo compacto (NEVILLE,
1997). Essa definição abrange uma grande variedade de materiais. O cimento é produzido a partir
de uma mistura resultante da moagem do clínquer, constituição fundamental do cimento Portland,
que tem como matérias-primas básicas calcário e argila, podendo ser empregados outros
materiais, como a bauxita. A mistura das matérias-primas finamente moídas atravessa um forno
giratório de grande diâmetro e comprimento, com uma temperatura interna de até 1450 °C. O
calor transforma a mistura em um novo material, o clínquer. Saído do forno, ele é resfriado para,
posteriormente, ser moído.
Conforme Lima (2004) e Ferreira (2009), os principais componentes químicos do cimento
portland são a cal (CaO) – de 60% a 67%, sílica (SiO2) – de 17% a 25%, alumina (Al2O3) – de
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3% a 8% e óxido de ferro (Fe2O3) – de 0,5% a 6%. Esses componentes também são indicados
pelas letras C, S, A e F para a cal, sílica, alumina e óxido de ferro, respectivamente. Hoje, o
cimento é denominado um aglomerante hidráulico obtido pela moagem de clínquer Portland,
constituído, em sua maior parte, por silicatos de cálcio hidráulicos, e que apresenta características
especiais para uso em poços de petróleo. Na fabricação, a única adição permitida é a de gesso
durante a moagem (NBR- 9831, 1993).
A mistura de matérias-primas utilizadas na fabricação do cimento Portland consiste
principalmente de calcário, sílica, alumina e óxido de ferro. Esses compostos reagem entre si no
forno, formando uma série de produtos mais complexos: Aluminato tricálcico (C3A); Ferroaluminato tetracálcico (C4AF); Silicato tricálcico (C3S) e o Silicato dicálcico (C2S).
Além desses, que são constituintes principais do cimento, estão também presentes os
constituintes menores, tais como os álcalis (Na2O; K2O), os que apresentam na forma de sulfatos,
o óxido de magnésio (MgO), a cal livre (CaO) e outros (LIMA, 2004; FERREIRA, 2009).

2.5.1 Tipos de Cimento Portland

São fabricados diversos tipos de cimento, relacionados às propriedades dos seus principais
componentes, e resultam no desenvolvimento de variadas características mecânicas, físicas e
químicas. Para a indústria de petróleo, a API classificou os cimentos Portland em classes,
designando-os pelas letras de A a J , em função da composição química do clínquer, que deve
estar adequada às condições de uso, pela distribuição relativa das fases e também adequada à
profundidade e à temperatura dos poços (NELSON, 1990).

2.5.2 Hidratação da pasta de cimento

Os compostos presentes no cimento Portland apresentam-se anidros, no entanto, quando
em contato com água, estes são atacados ou decompostos, originando compostos hidratados
(NELSON, 1990). Os componentes principais do cimento Portland, que são as fases do clínquer
C3S, C2S, C3A e C4AF, apresentam diferentes cinéticas de reação e formam diferentes produtos
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de hidratação. A reação química do cimento com a água é exotérmica, liberando considerável
quantidade de calor. O calor de hidratação é influenciado pela granulometria e composição
química do cimento, pelos aditivos usados e pelo ambiente em que se processa a reação.
Há outros fatores que influenciam no processo de hidratação do cimento, tais como: a
relação água/cimento usada, além das variações relacionadas com as características do clínquer
Portland, suas oscilações de composição e as próprias reatividades diferenciadas de suas fases
(LIMA, 2004).
Na Figura 4, tem-se a resposta global das reações químicas que envolvem a hidratação do
cimento:

Figura 4- Resposta global das reações químicas que envolvem a hidratação do cimento
Fonte: Lima (2004).

Estágio I: O C3S é dissolvido progressivamente, formando uma camada de gel C-S-H que
precipita na superfície das partículas de cimento. Ocorre o aumento dos íons Ca+2 e SO4-2,
presente na fase líquida, formando a etringita.
Estágio II: Período de dormência, onde a taxa de hidratação dos minerais no clinquer é muito
lenta. A concentração de Ca(OH)2 na fase líquida é máxima, diminuindo com o tempo. Nessa
fase, a pasta de cimento torna-se plástica e com trabalhabilidade.
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Estágio III: Período de aceleração ou pega inicial. Ocorre a hidratação da maior parte da fase
C2S. A portlandita (Ca(OH)2) precipita e diminui a concentração dos íons Ca+2 presente na fase
líquida.
Estágios IV e V: Ocorre uma desaceleração da reação e a taxa de calor liberado é reduzida. A
reação do C2S é mais lenta que a do C3S, e a quantidade de Ca(OH)2 formada é menor.

2.5.3 Tempo de pega

O tempo de pega é um fator importante nas pastas de cimento para poços de petróleo,
sendo escolhido de acordo com a temperatura do poço (BENSTED, 1993). Um cimento hidratado
constitui-se de uma massa plástica que, após certo tempo, começa a perder essa plasticidade,
chegando ao que se denomina de início de pega, que evidencia as reações de hidratação já
descritas anteriormente. O início da pega corresponde a um aumento brusco da consistência da
pasta e uma elevação da sua temperatura. O fim da pega ocorre quando a pasta cessa de ser
deformável para pequenas cargas e torna-se um bloco rígido. Daí em diante, a massa de cimento
continua a aumentar a coesão e a resistência, entrando na fase de endurecimento (NELSON,
1990).

2.6 CIMENTAÇÃO DE POÇOS PETROLÍFEROS

A cimentação é uma das operações mais importantes realizadas em um poço de petróleo.
Ela corre após o término da perfuração, com o objetivo de compor a vedação entre as zonas
permeáveis ou até mesmo em um único intervalo permeável, impedindo a intercomunicação de
fluidos da formação que ficam por trás do revestimento, bem como propicia suporte à coluna de
revestimento (OLIVEIRA, 2004; VLACHOU et al., 1997).
Para sustentar todas as fases de um poço e no final este ser colocado para produzir, apenas
o fluido de perfuração seria insuficiente, então, o poço é revestido para que haja uma parede
sólida para combater todos os possíveis acidentes oriundos de fatores como pressão, gases e
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fluidos indesejados, desmoronamentos etc. Para que o revestimento seja fixado no poço e não
ocorram desmoronamentos e até mesmo colapso no revestimento (por diferencial de pressão), é
preciso colocar cimento no espaço anular entre o poço aberto e o revestimento (Figura 5) e,
algumas vezes, até entre revestimentos, formando uma parede de sustentação entre revestimento
e poço (BJ, 2002).

20” Fase

Cimento____
13 3/8” Fase

12 1/4” Fase

Figura 5 - Representação da cimentação de um poço
Fonte: Aurélio (2010).

2.6.1 Cimentação primária

Tendo por objetivo principal a fixação eficiente para o restante das fases do poço, essa
cimentação é, como o próprio nome já diz, a primeira a ser efetuada no poço, sendo realizada
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logo após a descida do primeiro revestimento no poço. Ela é de grande importância para a
construção de qualquer poço de petróleo, pois uma cimentação mal elaborada reduz o ciclo de
vida do poço e implica em custos adicionais em sua construção. A sua qualidade é avaliada,
geralmente, por meio de perfis acústicos corridos por dentro do revestimento (PELIPENKO;
FRIGAARD, 2004).

2.6.2 Cimentação secundária

A cimentação secundária é realizada quando ocorrem falhas na cimentação primária.
Fatores como densidade incorreta da pasta, fluxo de gás ascendente, entrada de gás na coluna de
pasta, contração volumétrica e aderência insuficiente podem ser responsáveis por erros de
cimentação (THOMAS, 2001).
A necessidade de execução de uma cimentação secundária é realizada por meio de ensaios
não destrutivos de perfilagem através da instalação de sondas ultrassônicas, que permitem a
construção de perfis ultrassônicos. Esses perfis indicam quais são os trechos que estão com
deficiências de cimentação. Há três tipos de cimentação secundária: recimentação, compressão de
cimento ou squeeze e tampão.

2.6.3 Pasta de cimento espumada

O cimento com espuma, mistura de uma pasta convencional com N2 ou CO2, foi
introduzido na indústria de petróleo em 1978, como um meio de obtenção de pastas leves. Seu
uso se limitava a cimentações em formações de baixo gradiente de fratura. Porém, o
desenvolvimento da tecnologia de pastas de cimento com espuma ampliou muito sua aplicação
(RODRIGUES; VICENTE, 1991).

A pasta de cimento com espuma oferece as seguintes vantagens:
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•

Melhor aderência revestimento-cimento-formação: Na pasta convencional, à
medida que ocorre a hidratação do cimento, ocorre uma perda de hidrostática,
diminuindo as forças de contato revestimento-cimento-formação. Com a pasta de
cimento com espuma, a perda de hidrostática causa uma expansão das bolhas de
gás, o que mantém o grau de contato revestimento-cimento-formação.

•

Melhor isolamento hidráulico: explicado pela baixa permeabilidade.

•

Eliminação de perda de circulação: a baixa densidade, associada a baixos
coeficientes de fricção e a propriedades tixotrópicas, tornam a pasta de cimento
com espuma ideal para zonas de perda de circulação, fraturas ou cavernas.

•

Isolamento térmico: pastas de cimento com espuma, termicamente estabilizadas
(até 572° F), são excelentes para cimentações de poços de injeção de vapor,
combustão “in situ” e geotérmicos, devido a suas elevadas porosidades e baixa
permeabilidade.

2.7 ADITIVOS NAS PASTAS CIMENTADAS

Algumas variedades de aditivos estão disponíveis no mercado para adequar o cimento a
gamas de situações. Esses aditivos são geralmente classificados em oito categorias: aceleradores,
retardadores, estendedores, adensantes, dispersantes, controladores de filtrado, controladores de
perda de circulação e especiais. Nos itens 2.7.1 e 2.7.2, serão os destacados aditivos utilizados
neste trabalho: os estendedores e o controlador de filtrado.

2.7.1 Estendedores

São aditivos que absorvem água ou possuem uma densidade absoluta inferior à do
cimento. Os estendedores são utilizados para reduzir a densidade ou custo da pasta, possibilitando
maiores alturas de pasta e menor pressão hidrostática. Caso seja necessário uma pasta de baixo
peso específico e uma alta resistência à compressão, utiliza-se gás na redução de seu peso
específico. Uma pasta de cimento espumada possuirá bolhas de ar discretas que diminuirão a
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densidade da pasta, sem comprometer, no entanto, a resistência mecânica. As microesferas de
cerâmica podem ser utilizadas também com o mesmo propósito. A grande limitação desse
material é que eles podem ser esmagados quando submetidos a uma pressão hidrostática elevada
(CAMPOS et al., 2002).
A Tabela 1 apresenta informações gerais do desempenho e das características dos
principais estendedores:

Tabela 1 – Estendedores típicos

Estendedores

Faixa de densidade

Observações

(lbm/gal)
Bentonita

11.5 – 15

Auxilia na perda de fluidos

Silicatos

13.0 – 14

Resiste a fluidos corrosivos

Microesferas

8.5 – 15

Boa resistência
compressiva

Pasta espumada

6.0 – 15

Baixa permeabilidade e
boa resistência
compressiva

Fonte: Campos et al. (2002).

2.7.2 Controladores de filtrado

Evitam que a pasta perca água prematuramente nas zonas permeáveis, mantendo a
bombeabilidade e impedindo que sejam causados danos à formação produtora. Os controladores
atuam diminuindo a permeabilidade do reboco de cimento criado e/ou aumentando a viscosidade
do filtrado. A redução da permeabilidade do reboco é o mecanismo mais importante. Uma pasta
com perda de filtrado de 50 ml/30 min apresenta permeabilidade do reboco 1000 vezes inferior à
do reboco de pasta pura, enquanto a viscosidade do filtrado é apenas 5 vezes maior.
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Acredita-se que os mesmos se adsorvem na superfície dos grãos do reboco, diminuindo o
tamanho dos poros e formam agregados coloidais que bloqueiam os poros, reduzindo, portanto, a
permeabilidade do reboco (NELSON, 1990).

2.8 INCORPORADOR DE AR

Os aditivos incorporadores de ar surgem como produtos químicos tensoativos que
possibilitam a redução da tensão ar/água e a dispersão dos finos e têm a função de introduzir
pequenas bolhas de ar ao cimento; sendo também capazes de reduzir a densidade das pastas.
Existem, basicamente, três maneiras de abaixar a densidade das pastas de cimento na indústria do
petróleo: usando microesferas; usando aditivos estendedores de água e pasta espumada
(KULAKOFSKY, 2005).
Os tensoativos são moléculas anfifílicas que possuem solubilidades diferentes quando
presentes em meio aquoso. As moléculas anfifílicas são formadas por um grupo estrutural com
afinidade por componente apolar, chamado de grupo hidrofóbico, ligado a outro que tem grande
afinidade por componente polar, chamado de grupo hidrofílico. Esses grupos se comportam de
maneira distinta.
Usados para modificar um meio reacional, esses agentes permitem solubilizar espécies de
baixa solubilidade ou promover um novo meio que pode modificar a velocidade reacional, a
posição de equilíbrio das reações químicas e, em alguns casos, a estereoquímica destas,
dependendo da natureza da reação, do tipo de reativo (eletrofílico, nucleofílico etc.) e do tipo e
forma (catiônica, aniônica etc.) (PELIZZETTI; PRAMAURO, 1985). Os tensoativos podem ser
classificados de acordo com as características do grupo polar da molécula, sendo eles: aniônicos,
catiônicos, anfóteros e não iônicos. As principais características do uso de tensoativos estão
relacionadas à formação de estruturas organizadas, também conhecidas como estruturas micelares
(WEEST; HARWELL, 1992).
Os tensoativos são adsorvidos nas interfaces ar-água e cimento-água, com uma orientação
da molécula que determina se o efeito predominante é de incorporação de ar ou de fluidificação
do sistema água-cimento. O mecanismo de ação pelo qual o ar é incorporado e estabilizado
quando um tensoativo é adicionado ao sistema água-cimento: Na interface ar-água, os grupos
Irantécio Mendonça Ferreira, 2012.
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polares estão orientados em direção à fase aquosa, diminuindo a tensão superficial, promovendo a
formação de bolhas e neutralizando a tendência das bolhas a coalescerem. Na interface sólidoágua, onde existem forças diretoras na superfície do cimento, os grupos polares ligam-se ao
sólido, com grupos não polares orientados para a água, tornando a superfície do cimento
hidrófoba (Figura 6), de modo que o ar pode deslocar a água e permanecer ligado às partículas
sólidas na forma de bolhas (F.M LEA, 1971).

Figura 6 - Representação do Incorporador de ar
Fonte: Bauer (2000).

A granulometria dos materiais utilizados na mistura da pasta também afeta o volume de ar
incorporado, que é diminuído por um excesso de partículas muito finas. A utilização de adições
como cinza volante, ou o uso de cimentos finamente moídos, possui um efeito similar. Em geral,
uma mistura mais coesa de pasta cimentante é capaz de reter mais ar que uma pasta muito fluida.
O FAC (Fator água/cimento) tem influência não somente sobre o teor de ar incorporado,
mas também sobre a distribuição das bolhas. Verifica-se que quanto menor for o fator
água/cimento, maior será a porcentagem de bolhas de menor diâmetro (BAUER, 2000).
Há um teor máximo de ar incorporado para um dado tempo de mistura. Além desse
tempo, o teor diminui. A distribuição de tamanhos das bolhas deve modificar-se durante o tempo
de mistura. As bolhas maiores tendem a desaparecer (BAUER, 2000).
Irantécio Mendonça Ferreira, 2012.
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2.9 DIATOMITA

A diatomita é um mineral de origem sedimentar, que ocorre em zonas de formação
lacustre ou marinha, constituída a partir do acúmulo de carapaças de algas diatomáceas que foram
se fossilizando desde a época pré-cambriana, por meio dos depósitos de sílica sobre sua estrutura.
O uso de diatomita remonta ao ano 532 d.C., quando o imperador romano Justiniano I
usou tijolos de diatomita para tornar mais leve a construção de uma cúpula de 107 ft (32,63m) de
diâmetro, na igreja de Santa Sofia, em Constantinopla (SOUZA, 1973). Entretanto, os estudos
científicos referentes à acumulação de algas diatomáceas datam do século XVIII, quando F.
Muller estudou as principais formas de acumulação das mesmas.
As algas diatomáceas formam a principal componente do fitoplâncton marinho,
considerando-se que existe mais de 5600 espécies vivas, o que, adicionado ao número de espécies
extintas, coloca as espécies descritas em mais de 40000. O material diatomáceo formou-se em
épocas recentes em terrenos de sedimentação, sobretudo em zonas de formação lacustre e
oceânica, dispostas em camadas delgadas ou espessas entre as argilas (SOUZA, 1973).
A estrutura em carapaças das diatomitas é resultado de um processo denominado
pseudomorfismo, no qual a matriz orgânica constituída pelas algas diatomáceas sofre um
processo de substituição por sílica, originando uma matriz mineral. A fixação da sílica pelas algas
diatomáceas está ligada à história geoquímica da decomposição das argilas cauliníticas por via
biológica, e presume-se que essas algas incorporam a sílica das argilas para constituir o seu
material de estrutura, de modo que o silício está presente na ordem de 2% a 10% no semilíquido
de cada célula (BRITO, 2004). As concentrações de diatomita são frequentemente basificadas e
recobertas por sedimentos, arenitos, calcário e folhelhos (SOUZA, 1973).
A diatomita é classificada como um mineral não metálico, devido a não reatividade com a
maioria dos ácidos e bases e a sua morfologia. A diatomita apresenta várias aplicações, dentre as
quais podemos citar: aditivo, carga, abrasivo, isolante e auxiliar de filtração (DNPM, 2002).
Esse material apresenta-se pulverulento, leve e de estrutura alveolar. As frústulas das
diatomáceas têm dimensões que variam de 4 µm a 500 µm e são formadas basicamente de sílica
amorfa hidratada ou opalina (que possui resistência elevada, sendo as partículas rígidas e
Irantécio Mendonça Ferreira, 2012.
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abrasivas), mas ocasionalmente, contêm um composto de alumina e impurezas, tais como:
argilominerais, quartzo, óxido de ferro, alumínio, sódio, potássio, cálcio, magnésio, titânio,
matéria orgânica etc. (BATISTA, 1973; BICUDO, 1970; SOUZA, 1973).

A diatomita apresenta as características físicas e químicas descritas a seguir:

•

Dureza (escala Mohr) de 1 a 1,5;

•

Densidade aparente (0,12 g/cm3 a 0,5 g/cm3) quando calcinada;

•

Sistema cristalino (amorfo);

•

Ponto de fusão (1400 °C a 1650 °C);

•

Solubilidade (insolúvel em ácidos, exceto HF e solúvel em álcalis fortes);

•

Absorção na água (100% a 225%);

•

Densidade absoluta (2,1 g/ cm3 a 2,3 g/ cm3);

•

Porosidade (80% a 90%, quando o material é compacto sem compressão);

•

Quimicamente, apresenta alto teor de sílica e baixos teores Al2O3, Fe2O3, CaO,
MgO.

As propriedades físico-químicas estão relacionadas de forma intrínseca com a morfologia
das carapaças, textura, empacotamento, natureza da superfície de sílica e impurezas sólidas
(BATISTA, 1973; MORO, 1977).

2.9.1 Diatomita com relação ao cimento

Para uso como estendedor pozolânico, a diatomita é moída até atingir a finura semelhante
à do cimento Portland; consequentemente, o material tem uma grande área superficial e uma alta
demanda de água.
O papel da diatomita nas pastas de cimento Portland é agir como fonte de sílica, visando a
transformar o Ca(OH)2 não reagido nas reações de hidratação das fases silicato, em mais C-S-H.
Segundo Taylor (1997), essa é considerada a principal fonte de resistência do cimento Portland.
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Assim, a diatomita pode ser considerada como um material pozolânico que, conforme ASTM
C219-02 (ASTM, 2002), seria “um material silicoso ou sílico-aluminoso que possui por si só
pouco ou nenhum valor cimentante, mas que na forma finamente dividida e em presença de
umidade reage quimicamente com hidróxido de cálcio a temperaturas ordinárias para formar
compostos que possuem propriedades cimentantes”.
A diatomita fornece propriedades à pasta de cimento similar àquelas encontradas em
pastas com adição de bentonita; entretanto, ela não aumenta a viscosidade da pasta em um grau
tão alto quanto a bentonita. Em adição, devido à sua elevada atividade pozolânica, cimentos
endurecidos contendo terras diatomáceas, são mais fortes que seus equivalentes bentoníticos
(NELSON, 1990; BRITO, 2004).
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3 METODOLOGIA

A metodologia do trabalho consiste na preparação e avaliação das pastas por meio de
procedimentos adotados pelo American Petroleum Institute (API) e pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT). Foram preparadas pastas padrão somente com água e cimento,
variando as densidades das mesmas entre 13 lb/gal, 14 lb/gal e 15 lb/gal, com o intuito de
observar a contribuição do FAC (fator água/cimento) na estabilização das espumas geradas pela
adição do incorporador de ar. O incorporador de ar foi utilizado em concentração fixa de 0,022
gpc (galão por pé cúbico) em todas as formulações, partindo de um valor do manual do fabricante
(0,2% por peso de cimento) para proporcionar uma redução de densidade nas pastas. Esse aditivo
é à base de sabão de breu e sais de potássio utilizado na indústria da construção civil.
Como inicialmente as pastas de densidade 13 lb/gal apresentaram separação de fases
proporcionada pela instabilidade das espumas no sistema, foi necessário a adição de diatomita,
com concentrações 1%, 2%, 3% e 4% em relação à massa do cimento utilizado nas pastas padrão,
agindo assim como viscosificante e estendedor das pastas. Nas pastas que obtiveram melhores
resultados preliminares de resistência mecânica e parâmetros reológicos além da baixa densidade,
foi adicionado o controlador de filtrado ULTROIL NFL-2 com concentrações de 0,7% e 0,9% em
relação à massa do cimento para adequação das pastas para condições de campo (Tabelas 2, 3 e
4). Isso aumentou substancialmente a viscosidade e, consequentemente, melhorou a estabilidade
das espumas. O fluxograma da Figura 7 ilustra a preparação e os ensaios realizados.
A composição química da amostra de diatomita utilizada foi determinada por
espectrometria de fluorescência de raios-X por energia dispersiva, com o espectrômetro modelo
Shimazu EDX 720. A maior fração da composição química média desse material é de SiO2,
seguido de Al2O3 e Fe2O3. A amostra analisada confirma a composição química esperada do
material, consistindo essencialmente de silício e alumínio.
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Tabela 2 - Composições das pastas com densidade de partida 13 lb/gal
COMPOSIÇÕES DAS PASTAS – 13 lb/gal
Padrão (491,26g de Cimento e 443,39g de água)
Pasta B + (0,022 gpc) Incorporador de ar
Pasta A + 1% Diatomita
Pasta A + 2% Diatomita
Pasta A + 3%Diatomita+0,7% Controlador
Pasta A + 4%Diatomita+ 0,7% Controlador

SIGLA
B
A
A1
A2
A3
A4

Tabela 3 - Composições das pastas com densidade de partida 14 lb/gal
COMPOSIÇÕES DAS PASTAS – 14 lb/gal
Padrão (596,80g de Cimento e 409,74g de água)
Pasta B + (0,022 gpc) Incorporador de ar
Pasta A + 1% Diatomita
Pasta A + 2% Diatomita
Pasta A + 3%Diatomita+0,7% Controlador
Pasta A + 4%Diatomita+ 0,7% Controlador
Pasta A + 3%Diatomita+ 0,9% Controlador
Pasta A + 4%Diatomita+ 0,9% Controlador

SIGLA
B
A
A1
A2
A3
A4
A3*
A4*

Tabela 4 - Composições das pastas com densidade de partida 15 lb/gal
COMPOSIÇÕES DAS PASTAS – 15 lb/gal
Padrão (702,34g de Cimento e 376,10g de água)
Pasta B + (0,022 gpc) Incorporador de ar
Pasta A + 1% Diatomita
Pasta A + 2% Diatomita
Pasta A + 3%Diatomita+0,7% Controlador
Pasta A + 4%Diatomita+ 0,7% Controlador
Pasta A + 3%Diatomita+ 0,9% Controlador
Pasta A + 4%Diatomita+ 0,9% Controlador
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(I)

( II )
(I) Pré-homogeneização da água de mistura
(II) Mistura binária a seco entre cimento e diatomita

Figura 7 - Fluxograma ilustrando a preparação e os ensaios realizados

3.1 TÉCNICAS UTILIZADAS PARA A CARACTERIZAÇÃO DAS PASTAS

3.1.1 Mistura das pastas

Para efetuar a mistura das pastas, utilizou-se um misturador Chandler modelo 80-60. A
mistura foi realizada ligando-se o misturador, contendo a água de mistura, onde adicionou-se o
incorporador de ar e nas pastas com concentrações de 3% e 4% dos aditivos leves, também se fez
Irantécio Mendonça Ferreira, 2012.
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necessário adicionar o controlador de filtrado, em velocidade baixa (4 000 rpm ± 200 rpm),
lançando-se neste a amostra das misturas binárias (cimento e diatomita), por meio de funil de
colo curto, pela abertura central da tampa da jarra, e uma espátula. Durante 15 s, a velocidade foi
mantida constante. O tempo de adição foi controlado pelo temporizador do misturador. Após toda
amostra ter sido ininterruptamente adicionada à água, deu-se continuidade à agitação em
velocidade alta (12 000 rpm ± 500 rpm) durante 35 s, desligando-se, em seguida, o misturador.

3.1.2 Homogeneização das pastas

Imediatamente após a mistura das pastas, realizou-se a homogeneização das mesmas,
conforme a NBR 9826, em uma célula de um consistômetro atmosférico Chandler modelo 1200.
O recipiente (célula) contendo a pasta até o nível apropriado, juntamente com a palheta
estacionária e o dial, foram colocados em um banho para homogeneização das pastas à
temperatura de 70°C por 20 min a 150 ± 15rpm, a partir das informações da profundidade vertical
do poço (2000 m), Gradiente Geotérmico (1,35°F/100ft), lâmina d’água (108 m) e o tipo de
operação. Essa palheta transmite o torque imposto pela pasta a uma mola acoplada ao dial, que
indica a consistência da pasta durante o processo de homogeneização. O equipamento também é
dotado de um elemento aquecedor que possibilita elevar e controlar a temperatura do banho, por
meio de um termômetro com resolução mínima de 0,5°C e escala compatível. Após a
homogeneização, desmontou-se o conjunto, retirou-se a palheta e agitou-se manualmente a pasta
na célula, com o auxílio de uma espátula, por 5 s para assegurar sua uniformidade, antes de vertêla para o recipiente do teste seguinte.

3.1.3 Ensaios reológicos

O equipamento utilizado na realização dos ensaios reológicos foi um viscosímetro
rotativo de cilindros coaxiais Chandler modelo 3500. Nesse viscosímetro, a pasta contida em um
copo é cisalhada entre uma camisa externa rotativa e um cilindro interno, o qual é ligado a um
torquímetro de mola.
Irantécio Mendonça Ferreira, 2012.
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O viscosímetro rotativo é um instrumento de leitura direta movido por um motor com ou
sem uma engrenagem de redução de velocidade. O cilindro externo ou rotor é impulsionado a
uma velocidade rotacional constante (em rpm). A rotação do rotor na pasta produz um torque no
cilindro interno (bob). Uma mola restringe o movimento do bob e um ponteiro conectado à mola
de torção indica o deslocamento angular do bob. Para a realização deste ensaio, utilizou-se a
pasta homogeneizada, provinda do consistômetro atmosférico, acondicionada à temperatura
citada no item 3.1.3, vertendo-a imediatamente para o copo do viscosímetro e efetuando-se as
leituras nas rotações de 3 rpm, 6 rpm, 10 rpm, 20 rpm , 30 rpm, 60 rpm,100 rpm, 200 rpm e 300
rpm, de maneira ascendente e descendente, com intervalos de 10 s entre as leituras (NBR 9830).
Após a leitura de 3 rpm, aumentou-se a velocidade do rotor para 300 rpm, mantendo-a por
1 min. Em seguida, o motor foi desligado e após 10 s, o mesmo foi novamente acionado a 3 rpm,
registrando-se a deflexão máxima observada (Gi). Desligou-se, mais uma vez, o motor por 10
min, no fim dos quais o motor foi religado, registrando-se a deflexão máxima observada (Gf)
(NBR 9830). Ao final, determinaram-se os seguintes parâmetros: Limite de Escoamento (LE) e
Viscosidade Plástica (VP), aplicando-se o modelo matemático de Bingham, o qual relaciona
linearmente esses dois parâmetros, segundo a Equação:

τ = LE + VPγ

(15)

3.1.4 Ensaio de resistência à compressão

Este ensaio é realizado preparando-se as pastas conforme o processo de mistura citado no
item 3.1.2, vertendo-as em moldes plásticos de forma cúbica de 50 mm de aresta. As amostras
foram curadas à pressão atmosférica e temperatura ambiente em um Banho Termostático Modelo
Nova Ética 500/3DE, que possui dimensões adequadas à imersão completa dos moldes e também
um sistema de circulação realizado por um agitador (NBR 9831, 1993; NBR 9828, 1993). As
curas foram realizadas em 24 h de imersão, ao fim das quais os moldes são removidos do banho e
desmoldados. Depois de enxutos com papel absorvente, os corpos de prova têm suas dimensões
medidas com um paquímetro para avaliar possíveis rebaixamentos e encaminhados,
imediatamente, para o ensaio de resistência à compressão axial. A ruptura dos mesmos é
Irantécio Mendonça Ferreira, 2012.
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realizada em uma Máquina Universal de Ensaios Shimadzu Autograph Modelo AG-I, controlada
pelo programa TRAPEZIUM 2. Para a ruptura dos corpos de prova com 24h, utilizou-se
velocidade de carregamento de 71,7 ± 7,2 kN/min.

3.1.5 Ensaio do peso específico

Este ensaio teve como objetivo determinar o peso específico aparente das pastas
formuladas. Para isso, utilizou-se uma balança de lama Halliburton Services Modelo 7/22 lb/gal,
instrumento geralmente utilizado para a determinação do peso específico de fluidos de
perfuração.
A pasta para o ensaio foi preparada e, em seguida, vertida no copo da balança até um nível
ligeiramente abaixo da sua borda. Foi verificado se a válvula da tampa estava aberta (posição
inferior) e ajustou-se a tampa, observando-se a saída de pasta pela válvula. Em seguida, levantouse a válvula, fechando-a. Lavou-se a balança e enroscou-se o anel da tampa. Encheu-se o êmbolo
(bomba) com a pasta e injetou-se a mesma, pressurizando-a por meio da válvula no copo. Quando
não foi possível injetar mais pasta, liberou-se a pressão sobre o pistão do êmbolo. O pistão se
movimentou para cima e, rapidamente, retirou-se o embolo. Automaticamente, a válvula se
fechou, impedindo a saída de pasta. Lavou-se a balança, enxugando-a com um papel absorvente.
Colocou-se, então, a balança sobre a sua base e deslocou-se o cursor até obter-se o equilíbrio,
verificando por meio da centralização da bolha do indicador de nível. Efetuou-se a leitura na
escala desejada, observando-se a indicação da seta no cursor.

3.1.6 Estabilidade

Neste ensaio de estabilidade, a pasta foi preparada conforme o item 3.1.2 e, em seguida,
condicionada dentro de um tubo decantador previamente engraxado. Com um bastão de vidro,
bateu-se levemente no interior do cilindro, de modo a eliminar as bolhas de ar aprisionadas.
Completou-se o volume até o topo do recipiente, enroscou-se a tampa superior vazada e levou-se
o cilindro à câmara de cura com água à temperatura de 70°C (PROCIM, 2008).
Irantécio Mendonça Ferreira, 2012.
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Esse cilindro foi posicionado verticalmente na câmara de cura, submetendo-se às
condições de temperatura e pressão, mantendo-se a cura por 24 horas. O aquecimento foi
desligado e, em seguida, resfriado em água corrente (PROCIM, 2008).
Logo após o resfriamento, desenroscou-se a tampa superior do cilindro, eliminando-se os
fluidos existentes no topo do cilindro por meio de papel absorvente; com auxílio de uma seringa,
injetou-se um volume, medido em cm3, de água até completar o volume total do cilindro,
conforme Figura 8. Converteu-se esse volume em comprimento, expresso em mm, denominandose “Rebaixamento do Topo”, pela multiplicação do volume medido em centímetro cúbico por
2,037. Com auxílio de um martelo de borracha, foi realizada a retirada do cilindro endurecido de
pasta curada. A amostra foi lavada em água corrente, deixada imersa em água na temperatura
ambiente (PROCIM, 2008).
Procedeu-se, então, o corte do cilindro em 4 partes iguais, conforme o esquema da Figura
9, identificando as seções da seguinte maneira: topo (I), intermediárias (II e III) e fundo (IV).

Figura 8 - Tubo decantador
Fonte: Lima (2004).
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Figura 9 - Seccionamento da amostra de cimento curada: Topo (I); Intermediários (II) e (III); Fundo (IV)
Fonte: Lima (2004).

Cada seção foi presa a um suporte com garra, garantindo maior estabilidade e precisão na
leitura. Depois, cada seção foi imersa em água em um béquer. Registrou-se o peso da seção como
“Peso da Seção na Água”. Em seguida, cada seção foi rebaixada e apoiada no fundo do béquer,
de modo que o fio não ficasse tensionado, registrando-se o peso indicado como “Peso da Seção
no Ar”.
Os cálculos dos pesos específicos em lb/gal de cada seção foram determinados por meio
da equação:

ρ = ( ρ AR / ρ AGUA ) x8,33
Onde:

ρ = Peso específico da Seção (lb/gal);

ρ AR = Peso da Seção no Ar;
ρ AGUA = Peso da Seção na Água.

Irantécio Mendonça Ferreira, 2012.
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3.1.7 Ensaio de Permeabilidade

Este ensaio de permeabilidade é usado para avaliar a permeabilidade relativa de uma
amostra de cimento curada frente a líquidos ou gases. Os testes podem ser usados para obter o
perfil das formulações das pastas de cimento; entretanto, eles não podem fornecer uma indicação
exata da permeabilidade real de um cimento curado sob as condições subterrâneas de um poço.
Existe uma variedade de permeabilímetros disponíveis que podem ser usados para realizar esse
teste. Os ensaios de permeabilidade deste projeto foram realizados em um permeabilímetro Ultra
Perm 500, Core Lab, conforme a Figura 10.

Figura 10 – Permeabilímetro Ultra Perm 500, Core Lab

Os corpos de prova foram preparados em moldes cilíndricos com diâmetro 3,8 cm de raio
(área da base de 45,36 cm2) e 7,8 cm de comprimento. Em seguida, as amostras forma curadas
por sete dias, à temperatura de 70 °C, em um banho atmosférico. Foram realizadas medidas de
permeabilidade nas pastas com somente incorporador de ar com concentração 0,022 gpc (galão
por pé cúbico); pastas com (incorporador de ar e diatomita) com concentrações 3 e 4%, sendo
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estas as que apresentaram melhores resultados de resistência mecânica e parâmetros reológicos
além da baixa densidade, e comparadas com a permeabilidade medida na pasta padrão.
Após o período de cura, os corpos de prova foram retirados dos moldes e, antes da
realização do teste, as amostras foram submetidas a um linchamento das bases, com lixa fina,
para garantir certa planicidade das faces. Então, cada corpo de prova foi confinado em um
suporte de amostra apropriado e deslocou-se gás de nitrogênio através da amostra sob pressão,
sendo registrada a pressão e a taxa de fluxo através da amostra.
A permeabilidade ao gás deve ser calculada usando-se a equação da Lei de Darcy, como
expresso na equação abaixo:

K = (2000 xQb xµxPb xL) /( AxP)

(17)

Onde:
K = Permeabilidade ao gás (mD);

Qb = Vazão de N2 (mL/s);

µ = Viscosidade do N2;
L = Altura da amostra (cm);
A = Área superficial da amostra (cm2);
Pb = Diferencial de pressão (psi).

3.1.8 MEV
Foi necessária a Microscopia Eletrônica de Varredura para atestar a presença de ar
incorporado e para caracterizar tamanho e distribuição das bolhas nas pastas após a ruptura dos
corpos de prova no ensaio de resistência à compressão com 24 horas. Dessa forma, pode-se
otimizar as dosagens de incorporador de ar e diatomita, bem como outros aditivos que possam
Irantécio Mendonça Ferreira, 2012.
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ajustar o comportamento da pasta para aplicações de campo. Foram escolhidas formulações B, A
e A4* com diatomita, todas com peso específico de partida de 15 lb/gal. Isso porque as pastas
providas de uma pasta padrão de 15 lb/gal foram as que obtiveram melhores resultados.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 DENSIDADE

Após a mistura das pastas, as formulações apresentaram redução de densidade, através da
adição do incorporador de ar, como aditivo leve, e de diatomita, agindo como estendedor. Os
percentuais de redução de densidades estão representados nas Figuras 11, 12 e 13, mostrando o
desempenho da combinação desses aditivos.

Figura 11 - Redução de densidade da pasta de referência com 13 lb/gal

Observou-se uma redução de densidade em todas as formulações ilustradas nas Figuras
11, 12 e 13. Como a densidade calculada parte dos valores das pastas padrão (13 lb/gal, 14 lb/gal
e 15 lb/gal), a redução da densidade ocorre devido à incorporação de bolhas de ar nas pastas e
pela ação da diatomita como estendedor. O tensoativo incorporador de ar é adsorvido nas
interfaces ar-água e cimento-água, com uma orientação da molécula que determina se o efeito
Irantécio Mendonça Ferreira, 2012.
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predominante é de incorporação de ar ou de fluidificação do sistema água-cimento. Na interface
ar-água, os grupos polares foram orientados de tal forma que promoveram a formação de bolhas e
neutralizaram a tendência das bolhas a coalescerem. Já na interface sólido-água, os grupos
polares ligaram-se ao sólido, com grupos não polares orientados para a água, tornando a
superfície do cimento hidrófoba, de modo que o ar pode deslocar a água e permanecer ligado às
partículas sólidas na forma de bolhas. A redução de densidade das pastas de cimento está
diretamente ligada com a ação do incorporador de ar na mistura.

Figura 12 - Redução de densidade da pasta de referência com 14 lb/gal

Verifica-se que quanto maior a densidade de partida (pasta padrão), menor é o percentual
de redução de densidade, principalmente para as formulações A1 e A2 (Figuras 11, 12 e 13). Essa
redução está relacionada com o FAC (fator água/cimento), que tem influência não somente sobre
o teor de ar incorporado, mas também sobre a distribuição das bolhas. Pois, nas formulações
apresentadas há uma substituição do cimento por materiais de baixa densidade e com diferentes
quantidades de água nas pastas. Isso influencia no percentual de redução da densidade, pois um
aumento na relação água/cimento implica num aumento do percentual de ar incorporado na pasta.
Irantécio Mendonça Ferreira, 2012.
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A quantidade de diatomita utilizada na mistura da pasta também afetou o volume de ar
incorporado. Em geral, uma mistura mais coesa de pasta cimentante é capaz de reter mais ar que
uma pasta muito fluida. A viscosidade está ligada com a retenção de bolhas na pasta espumada,
pois as formulações mais viscosas de 14 lb/gal e 15 lb/gal se apresentaram mais estáveis. Dessa
forma, de maneira indireta, a viscosidade pode apresentar relação com a redução de densidade,
uma vez que, retendo mais bolhas, as pastas podem ter suas densidades reduzidas. No entanto,
para as formulações com 3% e 4% de diatomita, as pastas foram misturadas com controlador de
filtrado com concentrações de 0,7% e 0,9% para adequar às condições de campo. Isso aumentou
o percentual de redução de densidade nas formulações A3, A4, A3* e A4*. A diatomita como
estendedor permitiu a redução da densidade acompanhada de retenção de água, o que diminuiu a
água livre do sistema. Sendo assim, os resultados de percentual de redução de densidade das
formulações devido ao aumento da concentração de diatomita e adição do incorporador de ar
apontam para uma redução da densidade da pasta e um aumento de viscosidade. Esse aumento é
fundamental para a obtenção de bolhas estáveis no sistema, apresentando uma excelente matriz
estrutural quando a pasta passar para o estado endurecido.

Figura 13 - Redução de densidade da pasta de referência com 15 lb/gal
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4.2 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E MEV

As resistências à compressão para as formulações com apenas ar incorporado sofreram
redução quando comparadas com a pasta padrão para todas as densidades (Figura 14). Isso indica
que a migração de ar não é total e que ainda restam bolhas menores incorporadas na pasta que
não escaparam até o início da pega do cimento, já que a presença de ar no corpo de prova
enfraquece a estrutura da pasta endurecida. Esse resultado fica visível com a diminuição da
resistência compressiva, e para validá-lo, foi necessária a realização da microscopia eletrônica de
varredura MEV (Figura 15).

Figura 14 - Resistência à compressão de pastas de cimento
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Figura 15 - MEV da pasta com apenas Incorporador de Ar (composição A) com aumento de 45x
Fonte: Ferreira et al. (2009).

A adição somente de incorporador de ar às pastas de cimento proporcionou um ganho
discreto de viscosidade. Com a pasta em repouso, observou-se que uma quantidade significativa
de bolhas incorporadas migrou para a superfície, ao moldar os corpos de prova para os ensaios de
compressão. Essa característica se apresentou mais intensa nas formulações com 13 lb/gal que,
após a pega, apresentaram separação de fases bem distintas com bolhas frágeis de cimento no
topo, água livre no meio e pasta de cimento com ar incorporado no fundo. Já as pastas de 14
lb/gal e 15 lb/gal (mais viscosas), com apenas ar incorporado, apresentaram essa migração mais
discreta.
O aprisionamento das bolhas melhora com o aumento de viscosidade, que é proporcional
à quantidade de cimento e diatomita adicionados às formulações. Observa-se, então, que a
migração das bolhas para a superfície, proporcionada pela diferença de densidades, é mais intensa
quanto menor a viscosidade de cada pasta. Para as formulações com 3% e 4% de diatomita, as
pastas de 14 lb/gal e 15 lb/gal foram misturadas com controlador de filtrado com concentrações
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de 0,7% e 0,9% para adequar às condições de campo. Isso aumentou substancialmente a
viscosidade.
O aumento da viscosidade nas formulações com diatomita e incorporador de ar
proporcionou uma maior retenção das bolhas nas pastas, visto que houve redução acentuada da
migração de ar para a superfície das amostras em repouso para cura. A adição de diatomita às
formulações proporcionou, também, aumento na resistência mecânica das amostras comparadas
com as que possuem apenas ar incorporado, sobretudo para as formulações de 14 lb/gal e 15
lb/gal (Figura 14).
O MEV realizado na pasta com apenas ar incorporado (composição A) mostrou muito
mais bolhas trapeadas após hidratação do cimento e maior variação no diâmetro de 10 a 700
microns - aumento de 45x - (Figura 15). Quando comparadas com a pasta padrão (composição
B), mostrando poucas bolhas de ar, com diâmetros variando de 65 a 350 microns - aumento de
45x - (Figura 16).

Figura 16 - MEV da pasta padrão (composição B) com aumento de 45x
Fonte: Ferreira et al. (2009).
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Já o MEV de uma pasta com incorporador de ar e diatomita (composição A3*) - aumento
de 45x - (Figura 17) provinda de uma pasta padrão 15lb/gal, mostrou bolhas estáveis que
contribuíram para o aumento da resistência à compressão, redução da densidade da pasta padrão e
obtenção de baixo coeficiente de permeabilidade, assunto que será tratado posteriormente neste
trabalho.

Figura 17 - MEV de uma pasta com ar incorporado e diatomita (composição A3*)
Fonte: Ferreira et al. (2009).

Na mesma pasta com incorporador de ar e diatomita (composição A3*), provinda de uma
pasta padrão 15lb/gal, observou-se a ilustração da carapaça de alga diatomácea fossilizada
(Figura 18). Essa microestrutura contribuiu de forma significativa para o aumento da resistência à
compressão, dificultando a propagação da trinca provocada por uma tensão no ensaio de
resistência mecânica. Além disso, a diatomita proporcionou obstáculos que dificultaram a difusão
do gás de nitrogênio utilizado no ensaio de permeabilidade (assunto que será tratado
posteriormente neste trabalho), devido à formação de bolhas estáveis que se dispersaram na
massa de cimento e contribuíram, dessa forma, para um baixo valor de coeficiente de
permeabilidade.
Irantécio Mendonça Ferreira, 2012.
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Figura 18 - Ilustração da carapaça de alga diatomácea fossilizada
Fonte: Ferreira et al. (2009).

Observa-se, na Figura 19, a variação da resistência à compressão com o percentual de
redução de densidade.

24 horas de cura e temperatura ambiente

Percentual de redução de densidade (%)
Figura 19 - Variação da resistência à compressão com a redução de densidade
Irantécio Mendonça Ferreira, 2012.
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Conforme já discutido nos itens 4.1 e 4.2 deste trabalho, alguns resultados das pastas com
densidades 14 lb/gal e 15 lb/gal enquadram-se na região destacada, que tiveram suas densidades
reduzidas entre 15% e 25% e resistência à compressão satisfatória..

4.3 REOLOGIA

A presença da diatomita na massa de cimento Portland provocou o aumento nos valores
de Viscosidade Plástica, tornando a pasta mais viscosa, como descrito anteriormente. Esse
aumento, porém, não atingiu os valores limites estabelecidos por norma na maioria dos
resultados. A (NBR 9831, 1993) admite o seguinte limite para Viscosidade Plástica (55x10-3 Pa.s
ou 55 Cp), à temperatura ambiente (80°F = 27°C). Na Figura 20, observa-se a variação da
resistência à compressão com a viscosidade. A maioria dos resultados enquadra-se na região
destacada, com viscosidade baixa e resistência satisfatória.

Figura 20 - Variação da resistência à compressão com a viscosidade
Irantécio Mendonça Ferreira, 2012.
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4.4 ESTABILIDADE

Em seguida, encontram-se representados pelas Tabelas 5 e 6 as médias dos resultados
obtidos no ensaio de estabilidade para diversas pastas estudadas. Para este ensaio, selecionou-se
as pastas com concentrações de 3% e 4% de diatomita, de densidade 14 lb/gal e 15 lb/gal, que
foram misturadas com controlador de filtrado com concentrações de 0,9%. Isso ocorreu devido a
resultados preliminares de mistura, reologia, resistência à compressão e densidade, além das
pastas padrão e as que contêm somente incorporador de ar.
É importante observar os valores de peso específico encontrados para cada composição,
pois se a maior diferença de peso específico entre as seções (ρ do fundo para ρ do topo) for ≥ 0,5
lb/gal e/ou o rebaixamento do topo da pasta for > 5 mm, a pasta é dita instável e deve ser
reformulada, conforme indicação da norma API. Nos casos de pastas contendo microesferas
(pastas leves), são aceitáveis valores maiores de rebaixamento de topo (PROCIM, 2008).
Analisando a pasta padrão de densidade 14 lb/gal na Tabela 5, percebe-se que a pasta de
referência não deveria ser utilizada em cimentações de poços sem uma aditivação prévia, pois a
mesma possui um rebaixamento de topo igual a 14,27 mm, superior ao valor estabelecido por
norma de no máximo 5 mm. Esse valor de rebaixamento é justificado pela água livre apresentada
na pasta.

Tabela 5 - Estabilidade das pastas com densidade de partida 14 lb/gal
Seções
Topo I
Interm. II
Interm. III
Fundo IV
∆ρ
Rebaix. (mm)

B
12,61
14,54
14,41
14,83
2,22
14,27
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A
11,97
12,21
12,34
13,41
1,45
11,67

A3*
11,86
13,22
14,20
14,61
2,75
8,26

A4*
13,46
14,24
14,20
14,42
0,96
5,86
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Tabela 6 - Estabilidade das pastas com densidade de partida 15 lb/gal
Seções
Topo I
Interm. II
Interm. III
Fundo IV
∆ρ
Rebaix. (mm)

B
14,53
14,91
15,07
15,10
0,57
7,96

A
11,12
12,17
11,91
11,87
0,75
6,06

A3*
12,34
13,77
14,27
14,57
2,24
0,85

A4*
11,80
13,50
14,15
13,96
2,16
1,53

Na Tabela 5 observa-se, mais uma vez, que uma quantidade significativa de bolhas
incorporadas migrou para a superfície, isso justifica uma diferença de peso específico entre as
seções (ρ do fundo para ρ do topo) de 2,75 lb/gal na formulação A3* e um rebaixamento de 8,26
mm, com isso, a pasta é dita instável. Porém, na formulação A4*, a pasta apresentou essa
migração mais discreta. Isso ocorreu devido ao fato de o aprisionamento das bolhas melhorar
com o aumento de viscosidade que é proporcional à quantidade de cimento e diatomita
adicionados às formulações. Com isso, pode-se dizer que a formulação A4*, por se tratar de uma
pasta espumada, ou seja, de baixa densidade semelhante às pastas que contêm microesferas, é dita
estável, pois apresentou a variação entre o valor de densidade do fundo para o topo de 0,96 lb/gal
e um rebaixamento de 5,86 mm.
Na Tabela 6, tanto na formulação A3* quanto na formulação A4*, observam-se pastas
estáveis com relação ao rebaixamento do topo da pasta 0,85mm e 1,53mm, respectivamente. Isso
se deve ao aumento da viscosidade nas formulações com diatomita e incorporador de ar que
proporcionou uma maior retenção das bolhas nas pastas, visto que houve redução acentuada da
migração de ar para a superfície das amostras em repouso para cura. Além disso, há uma maior
concentração de cimento, por se tratar de uma pasta que foi formulada a partir de uma pasta
padrão de 15 lb/gal.
Percebeu-se, tanto na Tabela 5 como na Tabela 6, que, à medida em que aumentou-se a
concentração de diatomita nas pastas, houve uma redução da diferença de densidade entre as
seções do corpo de prova.
Irantécio Mendonça Ferreira, 2012.

64
Capítulo 4 – Resultados e Discussões

A análise das Tabelas 5 e 6 tornou mais clara a compreensão da estabilidade das pastas
referidas. Pode-se perceber que a pasta de formulação A4*, que partiu de uma pasta base 14
lb/gal, foi a mais estável. Percebeu-se que as seções II, III e fundo praticamente apresentaram o
mesmo valor de densidade, confirmando, mais uma vez, sua estabilidade.
Uma representação gráfica da variação da densidade para as pastas estudadas neste ensaio
encontra-se nas Figuras 21 e 22. Por meio de sua análise, observa-se a variação de densidade ao
longo de todo comprimento do tubo decantador com a pasta padrão.

TOPO

INT. II

INT. III

FUNDO

Figura 21 - Variação da densidade das pastas que partiram de uma pasta padrão 14 lb/gal
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TOPO

INT. II

INT. III

FUNDO

Figura 22 – Variação da densidade das pastas que partiram de uma pasta padrão 15 lb/gal

Esses gráficos das Figuras 21 e 22 ilustram o perfil de densidade nos quatros trechos das
amostras (I, II , III e IV). Observando do fundo para o topo, a inclinação para esquerda indica a
migração de bolhas para a superfície. Comparando-se as linhas entre si, percebe-se a redução de
densidade pela adição dos aditivos leves (Incorporador de ar e diatomita).
Nas Figuras 23 e 24, encontram-se os rebaixamentos do topo para as pastas estudadas no
ensaio de estabilidade. Observa-se, em ambos os gráficos, a tendência da diminuição do valor de
rebaixamento. Isso pode ser justificado, pois os aditivos estão proporcionando um consumo de
água, ou seja, estes estão retendo a água e com isso reduzindo o volume de água livre.
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Figura 23 - Rebaixamento do topo das pastas que partiram de uma pasta padrão 14 lb/gal

Figura 24 - Rebaixamento do topo das pastas que partiram de uma pasta padrão 15 lb/gal

Irantécio Mendonça Ferreira, 2012.
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Observam-se, na Figura 24, excelentes resultados de pastas estáveis com relação ao
rebaixamento do topo da pasta 0,85 mm e 1,53 mm nas formulações A3* e A4*, respectivamente.
Isso pode ser justificado pelo consumo de água proporcionado pela adição dos aditivos, mas
também pelo aumento da viscosidade nas formulações com diatomita e incorporador de ar, que
proporcionou uma maior retenção das bolhas nas pastas. Além disso, observa-se uma maior
concentração de cimento, por se tratar de uma composição provinda de uma pasta padrão de 15
lb/gal, conforme mencionado anteriormente.

4.5 PERMEABILIDADE

A permeabilidade da pasta de cimento depende basicamente da quantidade e do tipo de
aglomerante utilizado e da granulometria do agregado, onde, o cimento Portland, quando usado
em proporções adequadas, pode reduzir bastante a permeabilidade. A migração de gás da
formação do poço para o anular é um sério problema que pode ocorrer num poço de petróleo.
Para que uma pasta de cimento evite que ocorra esse tipo de vazamento, ela deve ter baixa
permeabilidade. Os resultados de Permeabilidade (mD) estão ilustrados nas Tabelas 7 e 8:

Tabela 7 - Permeabilidade das pastas que partiram de uma pasta padrão 14 lb/gal

PASTA
k1
k2
k3
Média

B
9,320
9,470
9,620
9,470

Irantécio Mendonça Ferreira, 2012.

A
2,310
2,340
2,340
2,330

A3*
7,700
7,750
7,790
7,747

A4*
15,800
15,800
15,800
15,800
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Tabela 8 - Permeabilidade das pastas que partiram de uma pasta padrão 15 lb/gal

PASTA
k1
k2
k3
Média

B
0,135
0,066
0,050
0,084

A
0,229
0,151
0,193
0,191

A3*
0,805
0,566
0,479
0,617

A4*
0,690
0,264
0,264
0,406

Os resultados obtidos de permeabilidade a gás das pastas formuladas pelo método da
passagem de nitrogênio estão ilustrados nos gráficos das Figura 25 e 26:

Figura 25 – Permeabilidade das pastas que partiram de uma pasta padrão 14 lb/gal

Irantécio Mendonça Ferreira, 2012.
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Figura 26 – Permeabilidade das pastas que partiram de uma pasta padrão 15 lb/gal

Os resultados mostram que as permeabilidades decrescem com o aumento da
concentração de cimento Portland presente na formulação da pasta (Figuras 25 e 26). Esse
fenômeno ocorre com o aumento da concentração de cargas, que reduziu a formação de água
livre no sistema e é consequência da influência dos aditivos leves (incorporador de ar e diatomita)
na reação de hidratação. Com isso, restam nesta reação pastas cimentantes que apresentam baixa
permeabilidade e reduzem o volume dos poros.
Os estendedores auxiliaram na retenção de água livre do sistema e, de forma indireta,
foram responsáveis pela baixa permeabilidade da pasta endurecida de cimento porque o teor de
água determinou primeiramente o espaço total e após o espaço vazio, depois que a água foi
consumida pelas reações da hidratação do cimento.
Nas reações de hidratação do cimento com a presença do incorporador de ar e diatomita,
foram produzidas bolhas estáveis que se dispersaram na massa de cimento, gerando uma grande
quantidade de obstáculos para a difusão do gás de nitrogênio. Com o consumo da água pelo
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cimento e com o desenvolvimento da estrutura hidratada, houve a redução da permeabilidade das
pastas cimentantes.
Observa-se que quanto maior for a quantidade de cimento e diatomita, mais finos estão
presentes no sistema e mais difícil é a difusão do gás de nitrogênio nos poros das pastas
formuladas, o que contribui para a obtenção de baixos coeficientes de permeabilidade. Pois, a
permeabilidade não é uma função simples da porosidade, mas depende também das dimensões,
distribuição e continuidade dos poros.
O controlador de filtrado também influenciou na obtenção de baixos valores de
coeficientes de permeabilidade, pois reduz a desidratação prematura da pasta de cimento e
aumenta a viscosidade do sistema. O mesmo se adsorve na superfície dos grãos do cimento,
diminuindo o tamanho dos poros e formando agregados coloidais que bloqueiam os poros,
reduzindo, portanto, a permeabilidade.
O aditivo incorporador de ar como produto tensoativo possibilitou a redução da tensão
ar/água e a dispersão dos finos e introduziu pequenas bolhas de ar ao cimento, formando assim
estruturas organizadas, também conhecidas como estruturas micelares, que dificultaram a difusão
do gás de nitrogênio pela pasta endurecida de cimento e, consequentemente, auxiliou na obtenção
de uma baixa permeabilidade.
A granulometria do cimento e da diatomita também interfere no volume de ar
incorporado, que é diminuído por um excesso de partículas muito finas. Em geral, uma mistura
mais coesa de pasta cimentante é capaz de reter mais ar que uma pasta muito fluida. Observa-se,
nas figuras 25 e 26, que as composições que partiram de uma pasta padrão de 15lb/gal A3* e
A4*, por serem pastas mais coesas, apresentam um baixo coeficiente de permeabilidade quando
comparadas com as composições que partiram de uma pasta padrão de 14 lb/gal A3* e A4* que
são muito fluidas.
O FAC (Fator água/cimento) teve influência não somente sobre o teor de ar incorporado,
mas também sobre a distribuição das bolhas, gerando uma maior permeabilidade das
composições que partiram de uma pasta padrão 14 lb/gal quando comparadas com as
composições provindas de uma pasta padrão 15lb/gal (Figuras 25 e 26). Verifica-se que quanto
menor for o fator água/cimento, maior será a porcentagem de bolhas de menor diâmetro e,
consequentemente, maior será a dificuldade de difusão do gás de nitrogênio pelo sistema.
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Todas as composições provindas de uma pasta padrão 15 lb/gal com aditivos leves e
controlador de filtrado apresentaram baixos valores de permeabilidade (mD), o que comprova a
eficiência desses aditivos no controle de migração de gás. Isso se deve à formação de uma
estrutura de bolhas estáveis sobre os grãos de cimento, diminuído assim o coeficiente de
permeabilidade da pasta.
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CONCLUSÕES

O aumento da viscosidade nas formulações com diatomita e incorporador de ar
proporcionou uma maior retenção das bolhas nas pastas, visto que houve redução acentuada da
migração de ar para superfície das amostras em repouso para cura. A adição de diatomita às
formulações proporcionou também aumento na resistência mecânica das amostras comparadas
com as que possuem apenas ar incorporado, sobretudo para as formulações de 14 lb/gal e 15
lb/gal.
A maioria dos resultados enquadra-se com viscosidade baixa e resistência mecânica
satisfatória. Além disso, apresentaram um baixo peso específico, evitando o fluxo de decantação,
conferindo boa estabilidade da pasta antes da pega.
Nos ensaios de estabilidade, pode-se analisar a importância dos aditivos: incorporador de
ar, diatomita e controlador de filtrado. Na formulação A4*, provinda de uma pasta padrão 14
lb/gal, a pasta foi dita estável e apresentou uma migração discreta das bolhas. Isso ocorreu porque
o aprisionamento destas melhorou com o aumento da viscosidade, que é proporcional à
quantidade desses aditivos adicionados à formulação.
A diatomita como estendedor permitiu a redução da densidade acompanhada de retenção
de água, o que diminuiu a água livre do sistema, apresentando um baixo rebaixamento de topo.
Além disso, quando se adicionou o controlador de filtrado, a pasta viscosificou, dificultando a
migração da água para a superfície, amplificando o controle da água livre no sistema.
Ainda com relação à estabilidade das pastas, pode-se observar que tanto na formulação
A3* quanto na formulação A4* (ambas oriundas de uma pasta padrão 15 lb/gal), foram ditas
estáveis quanto ao rebaixamento do topo da pasta 0,85 mm e 1,53 mm, respectivamente.
Com o aumento da concentração de diatomita nas pastas, houve uma redução da diferença
de densidade entre as seções do corpo de prova, onde se pode perceber que a pasta de formulação
A4* que partiu de uma pasta padrão 14 lb/gal foi a mais estável.
Observou-se a tendência da diminuição do valor de rebaixamento e isso foi justificado
pela ação dos aditivos, que proporcionaram um consumo de água, e com isso reduziu o volume
de água livre.
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Os resultados das permeabilidades das formulações estudadas foram basicamente
dependentes da quantidade e do tipo de aditivos leves utilizados, onde as permeabilidades
decrescem com o aumento da concentração de cimento Portland presente na formulação da pasta.
O estendedor diatomita auxiliou na retenção de água livre do sistema e, de forma indireta,
foi responsável pela baixa permeabilidade da pasta endurecida de cimento.
O MEV comprovou que a presença do incorporador de ar e diatomita produziram bolhas
estáveis que se dispersaram na massa do cimento, gerando uma grande quantidade de obstáculos
para a difusão do gás de nitrogênio e contribuindo, dessa forma, para um baixo valor de
coeficiente de permeabilidade.
O controlador de filtrado também influenciou na obtenção de baixos valores de
coeficientes de permeabilidade, onde foram formados agregados coloidais que bloqueiam os
poros, reduzindo, portanto, a permeabilidade.
Por serem pastas mais coesas, as pastas de densidades 15lb/gal A3* e A4* apresentam um
baixo coeficiente de permeabilidade quando comparadas com as pastas de densidade 14 lb/gal
A3* e A4*, que são muito fluidas.
O FAC (Fator água/cimento) teve influência na permeabilidade das pastas, gerando uma
maior permeabilidade nas formulações que partiram da pasta padrão 14 lb/gal, quando
comparadas com as formulações oriundas da pasta padrão 15lb/gal.
As composições que partiram de uma pasta padrão de 15 lb/gal com aditivos leves e
controlador de filtrado apresentaram baixos valores de permeabilidade e redução de densidade,
comprovados no ensaio de estabilidade (Tabela 6 e Figura 22). Logo, os resultados demonstram a
viabilidade das pastas formuladas em operação de poços de petróleo.
É possível formular e obter pastas cimentantes de baixa densidade, com diatomita e
incorporadores de ar, com propriedades mecânicas e reológicas satisfatórias, além de uma boa
estabilidade e baixa permeabilidade para operações de cimentação de poços de petróleo.
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