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RESUMO 

A migração de gás durante a cimentação de poços é um dos principais problemas da 

engenharia de poços de petróleo. Sua ocorrência pode causar desde problemas pouco severos até a 

perda de controle do poço após a cimentação. Recentemente, Em 20/04/2010 ocorreu um acidente 

de grandes proporções no Golfo do México, que dentre vários fatores, a falha na operação de 

cimentação proporcionou a migração de gás, causando o acidente, onde 11 pessoas morreram e 17 

ficaram feridas. Além das sérias consequências que podem ser causadas pela migração de gás, a 

remediação do problema, que é feita pela injeção de cimento nas zonas danificadas, geralmente 

envolve custos adicionais e nem sempre é efetiva. Por isso, a prevenção da migração de gás deve 

ser preferida. Alguns métodos são utilizados para evitar a migração de gás como a pressurização do 

espaço anular, aplicação de pulsos de pressão, redução da altura da coluna de cimento, cimento 

compressível, pastas de baixa permeabilidade, pastas com controle de filtrado e água livre, e pastas 

de cimento tixotrópicas, expansíveis e flexíveis. Deste modo, as pastas de cimento utilizadas para 

evitar migração de gás devem atender ao máximo estes métodos. Assim, este trabalho teve como 

objetivo formular uma pasta de cimento para evitar a migração de gás, utilizando a vermiculita 

expandida, e avaliar o comportamento da pasta em ensaios necessários à utilização em poços 

petrolíferos. Foram realizados os seguintes ensaios: teor de água livre, propriedades reológicas, 

resistência a compressão, perda da fase liquida, sedimentação dos sólidos, peso especifico, tempo 

de espessamento e migração de gás. Os resultados mostram que a pasta formulada atende as 

especificações para utilização em poços de petrolíferos e que a utilização da vermiculita expandida 

contribuiu para a absorção da água livre, tixotropia e baixa densidade. A absorção da água livre é 

comprovada com o resultado de porcentagem zero no ensaio de teor de água livre, a tixotropia é 

verificada com o alto valor da força gel inicial (Gi) no ensaio de propriedades reológicas e a baixa 

densidade é comprovada no ensaio de peso especifico.  

 

Palavras-chaves: migração de gás, pastas de cimento, vermiculita expandida. 
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ABSTRACT 

The gas migration during the cementing of wells is one of the main problems of oil wells 

engineering. Its occurrence can cause severe problems since shortly to loss of control of the well after 

cementation. Recently, 20/04/2010 In an accident of major proportions in the Gulf of Mexico, among 

other factors, faulty cementing operation provided the gas migration, causing the accident, in which 11 

people died and 17 were injured occurred. Besides the serious consequences that can be caused by 

gas migration, remediation of the problem, which is made by injecting cement in damaged areas, 

usually involves additional costs and is not always effective. Therefore, preventing gas migration to be 

preferred. Some methods are used to prevent the migration of the pressurized gas as the annular 

space, application of pressure pulses, reducing the height of the cement column compressible cement 

pastes of low permeability, pastes and to control free filtered water, and binders of thixotropic cement 

expandable and flexible. Thus, the cement pastes used to prevent gas migration must meet the 

maximum these methods. Thus, this study aimed to formulate a cement paste to prevent gas 

migration, using the expanded vermiculite, and evaluate the behavior of the folder trials necessary for 

use in oil wells. Free water content, rheological properties, compressive strength, loss of liquid phase 

sedimentation of solids, specific weight, thickening time and gas migration: The following tests were 

performed. The results show that meets the specifications paste formulated for use in oil wells and the 

use of expanded vermiculite contribute to the absorption of free water, thixotropy and low density. The 

absorption of free water is proven to result in zero percentage test free water content, thixotropy is 

observed with the high value of the initial gel strength (Gi) in testing rheological properties and low 

density is proven in test weight specific.  

 

Keywords: gas migration, cement pastes, expanded vermiculite. 
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1 INTRODUÇÃO 

A migração de gás é um processo complexo, influenciado por uma série de 

fatores como o controle da massa específica dos fluidos, remoção do fluido de 

perfuração, propriedades da pasta de cimento, hidratação do cimento e aderência 

entre cimento, revestimento e formação. 

A migração de gás pode ocorre durante a operação de cimentação, quando a 

pressão hidrostática em frente à zona de gás fica menor que a pressão de poros. 

Entre o fim do deslocamento da pasta e antes da pega da pasta (período de 

transição), esta ocorrência esta relacionada à perda de filtrado, desenvolvimento de 

força gel, retração química durante a hidratação do cimento e assentamento de 

obturadores mecânicos que isolam a transmissão da pressão hidrostática. E após a 

pega do cimento, que neste caso vai permitir a migração de gás por microanulares, 

canais de fluido de perfuração não removido, canais na pasta cortada por fluido de 

deslocamento, canais criados pela água livre ou fraturas causadas por esforços 

mecânicos. 

A ocorrência de migração de gás após a cimentação de poços pode levar 

desde consequências brandas, como a ocorrência de uma pressão residual na 

cabeça do poço, até mais severas, como a erupção do poço (blowout).  

Em 20/04/2010 ocorreu um acidente de grandes proporções no Golfo do 

México, que dentre vários fatores, a falha na operação de cimentação proporcionou 

a migração de gás, causando o acidente, onde 11 pessoas morreram e 17 ficaram 

feridas. Em 87 dias ocorreu vazamento, aproximadamente, de 4,9 milhões de barris 

e um prejuízo de 42 bilhões de dólares. 
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Alguns métodos são utilizados para evitar a migração de gás como a 

pressurização do espaço anular, aplicação de pulsos de pressão, redução da altura 

da coluna de cimento, cimento compressível, pastas de baixa permeabilidade, 

pastas com controle de filtrado e água livre, e pastas de cimento tixotrópicas, 

expansíveis e flexíveis. 

Com base no exposto, o objetivo geral deste trabalho foi formular uma pasta 

de cimento para evitar a migração de gás, utilizando a vermiculita expandida, e 

avaliar o comportamento da pasta em ensaios necessários à utilização em poços 

petrolíferos.  

As metas para se atingir o objetivo geral foram: reduzir a massa de cimento, 

verificar o teor de agua livre, verificar as propriedades reológicas, verificar a 

resistência à compressão da pasta com o tempo de cura em 08 horas e 24 horas, 

verificar a perda da fase liquida para a formação (Filtrado), verificar a sedimentação 

dos sólidos (Estabilidade), verificar o peso especifico da pasta, verificar o tempo de 

espessamento e o tempo de bombeabilidade, e verificar se a pasta evitou a 

migração de gás. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 CIMENTAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO 

2.1.1 Definição 

A cimentação é uma das operações mais importantes realizadas em um poço 

de petróleo. Ocorre 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 propiciar suporte à coluna de revestimento (VLACHOU, 

et al., 1997). 

2.1.2 Cimentação primária 

A cimentação primária 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. Este tipo de cimentação 

é aquela realizada após a descida de cada coluna de revestimento, e sua qualidade 

é avaliada, geralmente, por meio de perfis acústicos corridos por dentro do 

revestimento (THOMAS, 2001). 
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Figura 2.1 – Tipos de revestimento numa cimentação primária (COSTA, 2004). 

O revestimento condutor é o primeiro revestimento do poço, assentado a 

pequenas profundidades (10 a 50 metros), com a finalidade de sustentar sedimentos 

superficiais não consolidados. No revestimento de superfície o comprimento varia na 

faixa de 100 a 600 metros e visa proteger os horizontes superficiais, prevenir o 

desmoronamento das formações não consolidadas, e serve ainda como base de 

apoio para os equipamentos de segurança de cabeça de poço. O revestimento 

intermediário tem a finalidade de isolar e proteger zonas de alta ou baixas pressões, 

zonas de perda de circulação, formações desmoronáveis, formações portadoras de 

fluidos corrosivos ou contaminantes de lama. Por fim, o revestimento de produção 

como o próprio nome indica é descido com a finalidade de permitir a produção do 

poço, suportando suas paredes e possibilitando o isolamento entre os vários 

intervalos produtores (THOMAS, 2001). 



 

 

19

A função operacional da cimentação primária é de produzir um selo hidráulico 

impermeável cimentante no anular, entretanto, alguns problemas advindos de uma 

má elaboração do projeto de pasta, ou até mesmo durante o processo de mistura e 

bombeio da pasta no campo de operações, podem provocar problemas na eficiência 

do selo. Estes problemas podem ser especificamente causados por: densidade 

incorreta da pasta, gelificação prematura, aderência deficiente na interface, fluxo de 

gás ascendente, entrada de gás na coluna de pasta, contração volumétrica, entre 

outros (SANTOS JUNIOR, 2006). 

Na Figura 2.2 observa-se um caso típico de falha de cimentação. 

 
Figura 2.2 – Esquema de poço com falha de cimentação (THOMAS, 2001). 

Uma cimentação primária satisfatória está associada a uma boa aderência ao 

revestimento e à formação rochosa, além do preenchimento de todo o espaço 

anular. Antes do bombeamento da pasta de cimento, são feitos exames laboratoriais 

para garantir o sucesso na colocação da pasta no anular (SANTOS JUNIOR, 2006).  

Com toda tecnologia e cuidados na elaboração e aplicação das pastas em 

todas as etapas da cimentação, essa operação nem sempre é realizada com 
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sucesso em toda a extensão do poço, e pode ser necessária uma nova operação de 

cimentação para evitar acidentes (NELSON, 1990).  

Esta nova etapa de cimentação de correção é conhecida como cimentação 

secundária. 

2.1.3 Cimentação secundária 

Define-se cimentação secundária como toda cimentação realizada visando 

corrigir falhas na cimentação primária. Assim sendo, uma cimentação secundária 

pode ser realizada para eliminar a entrada de água de uma zona indesejável, reduzir 

a razão gás ∕ óleo (RGO), através do isolamento da zona de gás adjacente a zona 

de óleo, abandonar zonas depletadas ou reparar vazamentos na coluna de 

revestimento (RIBEIRO, 2012). 

As cimentações secundárias são classificadas como: tampões de cimento, 

recimentação, e compressão de cimento ou Squeeze. 

• Tampões de Cimento: os tampões de cimento são utilizados nos casos 

de perda de circulação, abandono total ou parcial do poço, como base 

para desvios, etc.  

• Recimentação: é a correção da cimentação primária quando o cimento 

não alcança a altura desejada no anular. O revestimento é canhoneado 

em dois pontos e a recimentação só é realizada quando se consegue 

circulação pelo anular, através destes canhoneados. Para possibilitar a 

circulação com retorno, a pasta é bombeada através da coluna de 
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perfuração, dotada de um obturador (packer) para permitir a 

pressurização necessária para a movimentação da pasta pelo anular. 

• Compressão de Cimento ou Squeeze: consiste na injeção forçada de 

cimento sob pressão, visando corrigir localmente a cimentação 

primária, sanar vazamentos no revestimento ou selar um determinado 

intervalo. 

2.1.4 Pastas de cimento 

As pastas de cimento são muito utilizadas em operações de cimentação de 

poços de petróleo, que têm sua produtividade futura completamente afetada pela 

qualidade desta etapa (PINTO, 2006).  

Um pequeno erro na cimentação pode comprometer a produção final do poço, 

ocasionando uma comunicação não desejada dentro do reservatório ou, até mesmo, 

algum tipo de dano ao meio ambiente, como a mistura de um aquífero com um 

reservatório de petróleo. A integridade das pastas de cimento a serem utilizadas 

deve ser garantida por ensaios realizados anteriormente em laboratórios de 

cimentação (COSTA, 2004). 

O processo de assentamento de pastas de cimento em poços de petróleo é 

bastante complexo, pois tem interferência de muitos parâmetros: retração, 

temperatura, pressão, permeabilidade da pasta, propriedades da formação, dentre 

outros (BACKE, 1999). 
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Pasta de cimento é a mistura de cimento, água e aditivos, com a finalidade de 

se obter propriedades físicas e químicas específicas, destinadas à operação de 

cimentação, neste caso relacionado aos poços petrolíferos. São, tradicionalmente, 

compostas por duas fases reativas, cimento (fase dispersa) e água de mistura (fase 

contínua), portanto, as propriedades do sistema resultante serão decorrentes da 

interação química entre elas (CAMPOS, et al., 2002). 

As pastas de cimento são projetadas para atender às exigências em três 

situações distintas: preparação, deslocamento e pós-colocação no anular. Para o 

bombeamento de uma pasta de cimento para dentro do poço são necessárias 

propriedades químicas e físicas apropriadas que permitam seu deslocamento 

através de um anular (GANDELMAN, 2004). 

Sendo as pastas um sistema reativo, significa exatamente que seu 

comportamento tem influência das três variáveis: tempo, pressão e temperatura, que 

atuam de forma combinada sobre as propriedades dos materiais, sendo que a pasta 

de cimento depende, também, do processo de cura (MEHTA, 1994). 

As tensões geradas em um poço, ao longo de sua vida útil, são as mais 

variadas. Podem ser, simplificadamente, divididas em razão do modo de aplicação 

do esforço e classificados em processos quase-estáticos: mudanças de pressão no 

interior do revestimento; pressão adicional aplicada ao interior do revestimento; e 

mudanças de temperatura. E em processos dinâmicos: operação de canhoneio; 

injeção de vapor; e abertura de janela em poços (CAMPOS, et al., 2002). 

O ideal é que a mistura permaneça fluida dentro das condições de serviço 

durante as várias horas necessárias ao seu bombeamento na posição desejada e, 

então, endureça rapidamente (MEHTA, 1994). 
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O gás proveniente da formação também pode causar danos, para isso o gás 

tem que superar a pressão de entrada nos poros do cimento, e uma vez dentro do 

cimento o gás pode fraturar a estrutura do cimento (BACKE, 1999). 

Atualmente, busca-se a utilização de sistemas de pastas mais flexíveis e 

resistentes a choques. Para isso, tem-se utilizado a adição de fibras misturadas a 

seco ao cimento, que podem ser de origens variadas. Outro recurso utilizado para 

aumentar a elasticidade é a utilização de pastas de baixa densidade ou leves 

(CAMPOS, et al., 2002). 

2.2 CIMENTO PORTLAND 

2.2.1 Generalidades 

O aglomerante hidráulico mais utilizado para cimentação de poços é o 

cimento Portland. As excepcionais qualidades desse material possibilitaram ao 

homem moderno promover mudanças expressivas em obras de engenharia, como 

por exemplo, em cimentação de poços de petróleo (LIMA, 2004).  

Apesar de suas qualidades e de seu uso generalizado, novos desafios têm 

sido propostos aos pesquisadores da área cimenteira, particularmente, no que diz 

respeito ao consumo, utilização e melhoria dos cimentos (NASCIMENTO, 2006). 
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2.2.2 Conceitos 

Segundo Metha (2001) o Cimento Portland é um aglomerante hidráulico 

produzido pela moagem do clínquer, que consiste essencialmente de silicatos de 

cálcio hidratados, usualmente com uma ou mais formas de sulfato de cálcio como 

um produto de adição. Os clínqueres são nódulos de 20 a 25 mm de diâmetro de um 

material sinterizado, produzido quando uma mistura de matérias-primas de 

composição pré-determinada é aquecida a altas temperaturas. 

A API (American Petroleum Institute) define cimento como aglomerante 

hidráulico obtido pela moagem de clínquer Portland com adição, durante a moagem, 

de pequena quantidade de sulfato de cálcio (gesso) para regular o tempo do início 

de hidratação dos componentes (tempo inicial de pega). 

O processo de fabricação do cimento Portland pode ser resumido nas 

seguintes operações: mineração e britagem do calcário; preparo e dosagem da 

mistura crua; homogeneização da mistura; clinquerização, resfriamento e moagem 

de cimento. Do ponto de vista químico, os pós podem ser considerados como 

misturas de óxidos de cálcio (CaO), alumínio (Al2O3), silício (SiO2), magnésio (MgO), 

ferro (Fe2O3), potássio (K2O) e sódio (Na2O). 

Durante o aquecimento, a temperaturas entre 1450 °C e 1650 °C, estes 

óxidos se combinam em proporções convenientemente dosadas e homogeneizadas 

para formar silicatos de cálcio e aluminatos, os quais são comumente referenciados 

como clínquer. Posteriormente, o clínquer é resfriado e moído com a adição de 

pequenas quantidades de gesso (CaSO4) para retardar o processo de pega 
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prematura do cimento. O produto final pode reagir com a água para formar um 

composto hidratado com propriedades cimentantes (TAYLOR, 1997). 

2.2.3 Composição química 

Dos quatro óxidos principais (Tabela 2.1), designados na química do cimento 

pelas letras C, S, A e F, respectivamente, derivam os compostos principais 

constituintes do clínquer e que determinam as propriedades do cimento, conhecidas 

como: silicato tricálcico (C3S), silicato dicálcico (C2S), aluminato tricálcico (C3A) e 

ferroaluminato tetracálcico (C4AF). 

Tabela 2.1 – Composição química do cimento Portland. 

Óxidos % 

Cal (CaO) 60 a 67 

Sílica (SiO2) 17 a 25 

Alumina (Al2O3) 3 a 8 

Óxido de Ferro (Fe2O3) 0,5 a 6 

Fonte: (THOMAS, 2001). 

Apesar de se saber que o clínquer é constituído principalmente das quatro 

fases identificadas, classificadas por C3S, C2S, C3A e C4AF, a cristalização dessas 

fases é função da composição e granulometria da mistura de calcário com argila, do 

tratamento térmico (condições de clinquerização e resfriamento) e das reações de 

fusão em fase sólida e líquida. Igualmente, os clinqueres industriais contém 

impurezas e elementos secundários tais como: Al, Fe, Mg, Na, K, Cr, Ti, Mn e P sob 

a forma de soluções sólidas. Além disso, frequentemente, aparecem três outros 

compostos com alto teor de cal ou com problemas no processo de fabricação e 
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sulfatos alcalinos, sendo estes originados de compostos de enxofre presentes, parte 

nas argilas, parte no combustível do forno rotativo. 

Os compostos do clínquer são descritos a seguir (NELSON, 1990): 

a) Silicato tricálcico (Ca3SiO5, C3S ou alita) apresenta forma hexagonal 

quando observado em microscópio. O C3S é o principal componente da 

maioria dos clínqueres de cimento Portland e pode formar compostos 

sólidos com Al, Fe, Mg, Na, K, Cr, Ti, e Mn, tendo esses ou alguns 

desses elementos na forma de óxido, em até 3% de sua composição. 

Todavia, durante o resfriamento do clínquer, o C3S pode se decompor 

em C2S e cal livre, tornando o clínquer defeituoso e, 

consequentemente, gera cimento com desempenho inferior. A alita é a 

principal responsável pelas propriedades hidráulicas e mecânicas do 

cimento, pois reage rapidamente com a água provocando uma 

imediata liberação de calor e elevada resistência inicial (1 a 28 dias). 

Sua hidratação começa em poucas horas e desprende quantidade de 

calor inferior ao C3A. Cimentos de alta resistência inicial geralmente 

têm maior percentual deste componente. O tempo decorrido entre o 

início e o fim da pega é de poucas horas. 

b) Silicato dicálcico (Ca2SiO4, C2S ou belita) apresenta, mais 

frequentemente, uma forma arredondada quando observado no 

microscópio óptico. Pode, ainda, aparecer sob forma de reentrâncias e 

saliências que se assemelham a dedos, quando é chamado de C2S 

digitado. A belita reage lentamente com a água e desprende menor 

calor de hidratação que o C3S, apresentando inicialmente baixa 
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resistência mecânica. Mas contribui decisivamente, em longo prazo, 

para o aumento da resistência final do cimento. 

c) Aluminato tricálcico (Ca3Al2O3, C3A ou celita) apresenta-se, em geral, 

como um cimento vítreo junto com o C4AF no clínquer. Este cimento é 

denominado fase intersticial do clínquer. Quando se apresenta 

cristalizado, devido a um resfriamento lento do clínquer, ao sair do 

forno, tem formato cúbico. O C3A forma soluções sólidas com Fe2O3, 

MgO e álcalis. Aliás, a presença de álcalis (Na2O) faz com que o C3A 

se cristalize sob a forma acicular. A taxa de resfriamento do clínquer 

também determina, em parte, a quantidade de C3A disponível para a 

hidratação. Quanto mais rápido o clínquer for resfriado, menos C3A 

estará disponível e mais longa será a cura. O aluminato tricálcico é o 

principal responsável pela pega do cimento, pois reage rapidamente 

com a água e se cristaliza em poucos minutos, conferindo ao cimento, 

juntamente com o C3S, a resistência inicial às solicitações mecânicas. 

O C3A é o constituinte do cimento que apresenta o maior calor de 

hidratação (quantidade de calor desenvolvida durante as reações de 

pega e endurecimento da pasta). O desenvolvimento das resistências 

mecânicas do C3A no início da pega, e o tempo de endurecimento da 

pasta, dependem do C3A. Todavia, essa dependência resulta em 

propriedades indesejáveis ao cimento, como baixa resistência aos 

sulfatos e variação volumétrica, com o consequente aumento do calor 

de hidratação. Um cimento de alta resistência aos sulfatos deve ter 

menos de 3 % de C3A, para aumentar a resistência aos sulfatos e 

evitar a pega prematura nas condições de poço (METHA, et al., 2001). 
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d) Ferro-aluminato tetracálcico (Ca2AlFeO5, C4AF ou ferrita) constitui, 

juntamente com C3A, a fase intersticial do clínquer. Esta fase não é um 

composto definido, mas sim uma solução sólida, variando de C2F a 

C8A3F. A ferrita apresenta valor hidráulico baixo e tem pequena 

participação na resistência aos esforços mecânicos do cimento. Sua 

característica principal é a resistência à corrosão química do cimento. 

Ela libera baixo calor de hidratação e reage mais lentamente que o 

C3A. 

e) Cal livre (CaO) é sinal de deficiência de fabricação, formando no 

clínquer cristais arredondados associados à alita ou à fase intersticial 

(C3A + C4AF), a qual resulta geralmente, da combinação incompleta 

dos constituintes da matéria-prima do cimento (calcário e argila), via 

queima ou dosagem excessiva de cal. Sua presença pode, ainda, estar 

associada à decomposição de belita por resfriamento lento do clínquer. 

O excesso de cal livre é o fator determinante em cimentos  que exibem 

expansão a frio, caso seu conteúdo ultrapasse certos limites. Na 

transformação de cal livre em hidróxido de cálcio, durante o processo 

de hidratação, ocorre uma forte expansão, dando lugar a grandes 

tensões dentro da pasta. Como essa hidratação é lenta, a expansão só 

ocorre após o endurecimento do cimento, provocando sua 

desintegração. 

f) Magnésia (MgO) pode ocorrer nos clínqueres tanto em soluções 

sólidas, como em forma cristalina. Quando aparece nos clínqueres em 

teores acima de 2 %, pode se cristalizar livremente como periclásico. A 

magnésia que fica em solução sólida nos compostos de clínquer não é 
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prejudicial. Entretanto, aquela precipitada como periclásio, tende a se 

hidratar ainda mais lentamente que a cal livre ao longo dos anos e, 

com o aumento de volume, provoca fortes tensões internas em uma 

estrutura já consolidada. Um clínquer resfriado rapidamente faz com 

que o MgO fique na forma vítrea ou como pequenos cristais que se 

hidratam mais rapidamente, com efeitos menos indesejáveis. As 

desvantagens de MgO se apresentam quando seu teor está acima de 

4%. 

g) Álcalis (Na2O e K2O) se combinam preferencialmente com o SO3 do 

combustível para formar sulfatos. Os sulfatos alcalinos afetam a pega 

do cimento, acelerando-a. 

2.2.4 Classificação dos cimentos 

Para a indústria do petróleo, a API classificou os cimentos Portland em 

classes, designadas pelas letras de A a J (Tabelas 2.2, 2.3 e 2.4), em função da 

composição química do clínquer, que deve estar adequada às condições de uso, 

pela distribuição relativa das fases e, também, adequada a profundidade e a 

temperatura dos poços (NELSON, 1990). 
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• Classe A – corresponde ao cimento Portland comum, usado em poços 

de até 830m de profundidade. Atualmente o uso deste está restrito a 

cimentação de revestimentos de superfície em profundidades inferiores 

a 830m; 

• Classe B – para poços de até 1.830m, quando é requerida moderada 

resistência aos sulfatos; 

• Classe C – também para poços de 1.830m, quando é requerida alta 

resistência inicial; 

• Classe D - Para uso em poços de até 3.050m, sob condições de 

temperatura moderadamente elevadas e altas pressões; 

• Classe E – para profundidades entre 1.830m e 4.270m, sob condições 

de elevadas pressões e temperaturas; 

• Classe F – para profundidades entre 3.050m e 4.880m, sob condições 

de pressão e temperatura extremamente altas; 

• Classe G e H – para utilização sem aditivos até profundidades de 

2.440m. Como têm composição compatível com aceleradores ou 

retardadores de pega, estes podem ser usados em todas as condições 

dos cimentos classes A até E. As classes G e H são as mais utilizadas 

atualmente na indústria do petróleo, inclusive no Brasil; 

• Classe J – para uso em profundidades de 3.660m até 4.880m, sob 

condições de pressão e temperatura extremamente elevadas. 
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Tabela 2.2 – Classificação e características do cimento. 

Classe API Profundidade de Uso Características 

A Superfície a 1.830 m Similar ao ASTM classe I 

B Superfície a 1.830 m Alta resistência ao sulfato, baixo teor de C3A 
e similar ao ASTM tipo II 

C Superfície a 1.830 m Alto teor de C3S, alta área superficial, alta 
resistência mecânica no início da pega e 
similar ao ASTM tipo III 

D Superfície a 3.050 m Pega retardada para maiores profundidades, 
média e alta resistência ao sulfato, 
moderada resistência a altas temperaturas e 
altas pressões 

E Superfície a 4.270 m Pega retardada para maiores profundidades, 
média e alta resistência ao sulfato, alta 
resistência a altas temperaturas e altas 
pressões 

F Superfície a 4.880 m Pega retardada para maiores profundidades, 
média e alta resistência ao sulfato, alta 
resistência a temperaturas e pressões de 
altas profundidades 

G Superfície a 2.440 m Cimento básico para cimentação de poços, 
admite uso de aditivos para ajuste de 
propriedades, média e alta resistência ao 
sulfato 

H Superfície a 2.440 m Cimento básico para cimentação de poços, 
admite uso de aditivos para ajuste de 
propriedades, média e alta resistência ao 
sulfato, menor área superficial do clínquer 
em relação ao G 

Fonte: (API, 2013; ASTM International, 2011). 

 

Tabela 2.3 – Composição química dos cimentos API. 

Classes A B C D,E,F G H 

Comum       

Óxido de magnésio (MgO), máximo % 6,0  6,0    

Sulfato (SO3), máximo % 3,5  4,5    

Perda de ignição, máximo % 3,0  3,0    

Resíduos inso lúveis, máximo % 0,75  0,75    

Aluminato tricálcico (3Ca.Al2O3), máx. %   15    

       

Moderada Resistência ao Sulfato       
Óxido de magnésio (MgO), máximo %       

Sulfato (SO3) máximo %  6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Perda de ignição, máximo %  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
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Resíduos insolúveis, máximo %  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Silicato tricálcico (3CaO.SiO2), máx. %  0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Silicato tricálcico (3CaO.SiO2), mín. %     58,0 58,0 

Alum. tricálcico (3Ca.Al2O3), máx. %     48 48 

Alcalinidade total exp como óxido de sódio  8 8 8 8 8 

Equivalente (Na2O), máximo %     0,75 0,75 

       

Alta Resistência ao Sulfato       

Óxido de magnésio (MgO), máximo %       

Sulfato (SO3), máximo %  6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Perda de ignição, máximo %  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Resíduos insolúveis, máximo %  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Silicato tricálcico (3CaO.SiO2), máximo %  0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Silicato tricálcico (3CaO.SiO2), mínimo %     65 65 

Aluminato tricálcico (3Ca.Al2O3), máx. %     48 48 

Aluminoferrita tetrac. (4CaO.Al2O3), máx.%  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Alcalinidade total exp como óxido de sódio  24 24 24 24 24 

Equivalente (Na2O), máximo %     0,75 0,75 

Fonte: (API, 2013; ASTM International, 2011). 

 

Tabela 2.4 – Propriedades físicas dos vários tipos de cimento API. 

Classes A e B C D, E,F G e H 

Densidade (g/cm³) 3,14 3,14 3,16 3,15 

Área superficial (cm²/g) 2900-3800 4300-5000 2300-3100 G:3000-3800 
H:2300-2700 

Massa (lb/sc) 94 94 94 94 

Volume absoluto (gal/sc) 3,59 3,59 3,57 3,58 

Água de mistura (l/sc) 19,6 23,9 16,3 G: 18,8 
H: 16,3 

Rendimento (l/sc) 33 37 30 G: 33 
H: 30 

Massa especifica (lb/gal) 15,6 14,8 16,4 G: 15,8 
H: 16,4 

Fonte: (API, 2013; ASTM International, 2011). 

Nas Tabelas 2.5 e 2.6 estão apresentados os requisitos físicos e químicos 

exigidos pela norma NBR-9831 para especificação dos cimentos Portland classe G e 

Especial. 
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Tabela 2.5 – Requisitos físicos dos cimentos Classe G e Especial 

Requisitos Físicos Especial Classe G Unidades 

Teor de Água, % em peso de 
cimento 

46 44 % 

Finura # 325 17,5 – 20,5 - % 

Tempo de espessamento @ 
52ºC (125oF) 

90 - 120 90 – 120 Minutos 

Consistência em 15-30 min. Máx. 30 Máx. 30 Bc 

Resistência à Compressão, 
8h @ 38 ºC 

Min. 300 Min. 300 Psi 

Resistência à Compressão, 
8h @ 60 ºC 

min. 1500 min. 1500 Psi 

Água Livre máx. 3,5 máx. 3,5 ml 

Reologia @ 27ºC (80ºC)    

Viscosidade Plástica máx. 55 máx. 55 cP 

Limite de Escoamento 30 – 70 30 – 70 lbf/100pé2 

Gel Inicial máx. 25 máx. 25 lbf/100pé2 

Gel Final máx. 35 máx. 35 lbf/100pé2 

Consistência @ 1 min. máx. 20 máx. 20 lbf/100pé2 

Consistência @ 5 min. máx. 20 máx. 20 lbf/100pé2 

Reologia @ 52ºC (125ºF)    

Viscosidade Plástica máx. 55 máx. 55 cP 

Limite de Escoamento 30 – 80 30 – 80 lbf/100pé2 

Gel Inicial máx. 25 máx. 25 lbf/100pé2 

Gel Final máx. 35 máx. 35 lbf/100pé2 

Consistência @ 1 min. máx. 20 máx. 20 lbf/100pé2 

Consistência @ 5 min. máx. 20 máx. 20 lbf/100pé2 

Fonte: (ABNT, 2008). 

Tabela 2.6 – Requisitos químicos dos cimentos Classe G e Especial 

Requisitos Químicos Especial Classe G Unidades 

MgO máx. 6,0 máx. 6,0 % 

SO3 máx. 3,0 máx. 3,0 % 

Perda ao Fogo máx. 2,0 máx. 3,0 % 

Resíduo Insolúvel máx. 0,75 máx. 0,75 % 

Cal livre máx. 2,0 máx. 2,0 % 

C3S 55 a 65 55 a 65 % 

C3A máx. 7 máx. 8 % 

2xC3A + C4AF máx. 24 máx. 24 % 

Conteúdo alcalino total máx. 1,0 máx. 0,75 % 

Fonte: (ABNT, 2008). 
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2.3 FATORES QUE AFETAM A CIMENTAÇÃO 

Conforme Ribeiro (2012), a cimentação primária consiste no posicionamento 

de uma pasta de cimento no anular formado pelo revestimento e as paredes do 

poço, espera-se que a mesma, após a pega, proporcione: 

• Aderência mecânica ao revestimento; 

• Isolamento das formações; 

• Proteção do revestimento contra corrosão e cargas dinâmicas 

decorrentes de operações no seu interior. 

Alguns cuidados devem ser tomados no projeto e execução da cimentação 

primária para que os requisitos citados sejam atendidos. 

Os fatores listados abaixo são reconhecidamente responsáveis pelas 

deficiências na capacidade de um selante, embora essas deficiências não se limitem 

apenas a estes fatores: 

• Densidade incorreta da pasta, podendo resultar no desbalanceamento 

hidrostático e entrada de fluidos na pasta; 

• Fluido de perfuração e reboco com propriedades inadequadas, 

permitindo o fluxo de gás ascendente no anular; 

• Gelificação prematura, resultando na perda do controle da pressão 

hidrostática; 

• Perda de filtrado excessiva, permitindo a entrada do gás na coluna da 

pasta; 
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• Pastas altamente permeáveis, contribuindo para deficiências no 

isolamento hidráulico e resistência ao fluxo de gás; 

• Contração volumétrica apreciável, devido ao processo de hidratação e 

fissuração da bainha de cimento sob tensão, gerando fraturas e 

microanulares que permitem a migração de fluidos; 

2.4 PROBLEMAS DE CIMENTAÇÃO 

Problemas de cimentação podem estar relacionados ao deslocamento da 

lama de perfuração e das pastas de cimento. Estes fluidos têm comportamento não 

Newtoniano e, como tais, necessitam de uma pressão diferencial para fluir. A 

eficiência do deslocamento está relacionada ao modelo de fluxo, mas também 

depende de condições mecânicas do poço (RIBEIRO, 2012); 

Os problemas específicos impostos pela natureza do poço atravessado pelo 

revestimento requerem avaliação cuidadosa. A presença de zonas sensíveis, de 

formações pressurizadas ou aquelas com baixos gradientes de fratura, zonas de gás 

e etc, deve ser considerada antes de se realizar a cimentação, assim como as 

temperaturas de circulação e estática presente no fundo do poço (BHCT e BHST, 

respectivamente) (NELSON, 1990). 

2.5 MIGRAÇÃO DE GÁS 

A migração de gás é um processo complexo, influenciado por uma série de 

fatores: controle da massa específica dos fluidos, remoção do fluido de perfuração, 
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propriedades da pasta de cimento, hidratação do cimento e aderência entre cimento, 

revestimento e formação (ROCHA, 2010). 

A ocorrência de migração de gás após a cimentação de poços pode levar 

desde consequências brandas, como a ocorrência de uma pressão residual na 

cabeça do poço, até mais severas, como a erupção do poço (blowout). Em muitos 

casos, a migração de gás causa falhas de isolamento entre zonas de subsuperfície, 

sendo que, nesse caso, a produtividade do poço pode ser prejudicada ou a 

eficiência de uma operação de estimulação pode ser reduzida (ROCHA, 2010). 

Em relação ao momento da sua ocorrência durante a operação de 

cimentação, a migração de gás foi dividida em três tipos: imediata, de curto prazo e 

de longo prazo (NELSON, et al., 2006). 

2.5.1 Migração de gás imediata 

Migração de gás imediata refere-se à invasão de gás que ocorre durante a 

operação de cimentação. Isso acontece quando a pressão hidrostática em frente à 

zona de gás, em algum instante, fica menor que a pressão de poros, fazendo com 

que o gás invada o espaço anular. Mesmo que essa condição de desequilíbrio 

hidráulico cesse, o processo pode continuar, pois a bolha de gás migrando para a 

superfície tende a se expandir, provocando uma queda na pressão hidrostática, 

levando a um processo irreversível de invasão de gás. As causas desse 

desequilíbrio hidráulico podem ser: 
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• planejamento inadequado da massa específica e/ou altura dos  fluidos 

(fluido de perfuração, colchões e pasta de cimento) no espaço anular. 

Com o uso de simuladores hidráulicos que considerem o efeito de 

queda livre pode-se planejar a cimentação a fim de manter a pressão 

no anular acima da pressão de poros e abaixo da pressão de fratura. 

Especial atenção deve ser dada a uma possível parada de bombeio. 

Geralmente o momento mais crítico para que isso ocorra é quando o 

colchão lavador está no anular logo acima de uma zona de gás, pois 

esse fluido geralmente tem a massa específica mais baixa; 

• redução da pressão no espaço anular causado pela movimentação 

vertical da coluna de revestimento. Esse efeito pode ser mais 

acentuado caso a vazão no anular seja reduzida em determinado 

instante, em razão do efeito de queda livre. Um simulador hidráulico 

que leve em consideração o efeito de tubo em U deve ser utilizado 

para prever a vazão real no espaço anular; 

• condicionamento do poço inadequado. A presença de bolhas de gás 

aprisionadas no fluido de perfuração antes da cimentação pode levar à 

redução da pressão hidrostática no topo da pasta. Para prevenir esse 

efeito, deve-se circular fluido de perfuração pelo poço, até remoção do 

gás, antes da operação de cimentação; 

• falta de controle da massa específica da pasta durante a mistura 

contínua. Em operação que se prevê um alto risco de migração de gás, 

é recomendado o uso de tanques de mistura para a pasta ou sistema 

de mistura contínua com controle de processo. 
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2.5.2 Migração de gás de curto prazo 

Classifica-se como migração de gás de curto prazo, a invasão do gás que 

ocorre após o fim do deslocamento e antes da pega da pasta. A ocorrência desse 

fenômeno é de difícil previsão e as causas não são fáceis de serem compreendidas. 

Por esses motivos, a maior parte das pesquisas sobre a migração de gás concentra- 

se nesse tema. 

Acredita-se que a ocorrência da migração de gás de curto prazo se deve à 

queda da pressão hidrostática no anular, que é atribuída a vários fatores: perda de 

filtrado, desenvolvimento de força gel, retração química durante a hidratação do 

cimento e assentamento de obturadores mecânicos que isolam a transmissão da 

pressão hidrostática. 

2.5.3 Migração de gás de longo prazo 

A migração de gás de longo prazo ocorre após a pega do cimento. 

Geralmente esse tipo de migração ocorre dias, meses ou anos após a cimentação, 

mas pode ocorrer até mesmo em poucas horas após a pega do cimento. 

Após o cimento se tornar um sólido, ele passa a atuar como um selo 

mecânico, pois esse material possui uma baixa permeabilidade ao gás. Porém, se 

houver falha na bainha de cimento, o gás pode migrar para a superfície. Os 

caminhos para a migração de gás podem ser: microanulares - causados pela 

retração da pasta, canais de fluido de perfuração não removido, canais na pasta 
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cortada por fluido de deslocamento, canais criados pela água livre ou fraturas 

causadas por esforços mecânicos. 

Recentemente, em abril de 2010, ocorreu o maior derramamento de óleo da 

história dos Estados Unidos, no qual bilhões de dólares foram gastos na contenção 

o vazamento. Esse acidente foi causado pela perda de controle (erupção) do poço 

de Macondo no Golfo do México que ocorreu após a cimentação da zona produtora 

de gás, isto é, suas zonas permeáveis já haviam sido isoladas. Possíveis causas 

apontadas para esta falha são: limpeza do poço inapropriada, número de 

centralizadores insuficientes (MORRIS, 2010). 

2.6 FATORES QUE AFETAM A MIGRAÇÃO DE GÁS 

Dentre as teorias que tentam explicar os mecanismos para a ocorrência de 

migração de gás, a mais aceita é que a formação de uma estrutura gelificada é 

responsável pela queda de pressão hidrostática na coluna de cimento, resultando 

em um fluxo de gás. Porém, há relatos de pastas com rápido desenvolvimento da 

força gel que permitiram a passagem de gás em testes de simulação de fluxo gás 

(Transition time of cement slurries, definitions and misconceptions, related to annular 

fluid migration, 2004). Nesse caso, a falha nesse teste é atribuída à micropercolação 

do gás através da porosidade da estrutura gelificada do cimento. Por outro lado, há 

autores que argumentam que a migração de gás é devida apenas à formação de 

microanulares entre a pasta curada e a parede do poço, causados pela retração 

volumétrica da pasta (Cementing: how to achieve zonal isolation, 1997). 
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Uma razão para essa divergência é que os resultados de testes em diferentes 

condições levam a conclusões diferentes. A existência de vários mecanismos para a 

migração de gás, que dependem do estado do cimento e das pressões a que ele 

está submetido, como apresentado por (BONETT, et al.), pode ser uma resposta 

para essas questões. 

Logo após o final do bombeio, a pasta de cimento, em estado líquido, 

permanece em repouso no espaço anular. Nessa condição, inicia um processo de 

gelificação gradativa da pasta de cimento que, associada à perda de fluido para as 

formações geológicas adjacentes (filtrado) e à retração do cimento, resulta na 

redução da pressão hidrostática no espaço anular. Se em determinado instante a 

pressão hidrostática chegar a um valor inferior à pressão de poros, poderá ocorrer a 

invasão de gás e a sua migração para a superfície por força de empuxo. A forma 

com que a migração ocorrerá (bolhas, golfadas ou micropercolação) irá depender da 

tensão a que a pasta está submetida e de suas propriedades viscoelásticas. 

Após o início da pega, os produtos da hidratação do cimento formam um 

esqueleto sólido (fase contínua) e a água passa a preencher os seus poros. Esse 

sólido inicialmente é muito frágil e permeável. Nesta etapa, a retração do cimento é 

acelerada e será manifestada de duas formas: retração volumétrica (retração 

autógena) e retração interna. A retração volumétrica, provoca tensões cisalhantes 

que pode levar à formação de fraturas ou ao descolamento do cimento com o 

revestimento ou com as paredes do poço. Por outro lado, a retração interna provoca 

a redução na pressão dos poros do cimento fresco. Enquanto os poros do cimento 

estiverem conectados, haverá o risco de migração de gás através da matriz do 

cimento. As fraturas também podem servir de caminho para a migração de gás. A 
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formação de faturas irá depender da resistência do cimento fresco e das tensões 

aplicadas pelo fluido invasor. 

Em uma fase mais avançada de hidratação (endurecimento), o cimento se 

torna mais impermeável e migração de gás só poderá ocorrer por meio de canais 

interfaciais ou fraturas no cimento. 

2.6.1 Desenvolvimento da força gel estática 

A pasta de cimento na fase líquida comporta-se com um fluido verdadeiro, 

transmitindo totalmente a pressão hidrostática. Durante a cura, há um período 

intermediário onde a pasta não apresenta comportamento nem de um líquido, nem 

de um sólido, durante o qual terá limitada a sua capacidade de repor uma perda na 

pressão hidrostática. Esse intervalo é definido como período de transição (SABINS, 

et al., 1982). A redução potencial da pressão hidrostática foi relacionada ao 

desenvolvimento de uma tensão resistiva ao movimento da pasta, denominada de 

força gel estática, que aumenta gradativamente durante o período de transição. 

2.6.2 Perda de fluido (Filtrado) 

Desde 1970, a perda de filtrado tem sido apontada como um dos fatores que 

mais contribuem para a migração de gás. Sua contribuição é devida a três fatores. 

Primeiro, os fluidos filtrados para a formação geológica deixam espaços livres para a 
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entrada de gás; segundo, a perda de filtrado controla a permeabilidade do reboco, e 

por fim, a perda de filtrado contribui para a queda de pressão no espaço anular. 

A queda de pressão no espaço anular causada pela perda de filtrado é devida 

aos seguintes fatores: 

• bloqueio do espaço anular (annular bridging); 

• aumento do efeito de gelificação da pasta causado pela perda de água; 

• redução da pressão hidrostática da pasta devido à o rebaixamento da 

pasta; 

• perda de pressão por fricção devido a perdas de volume. 

Baret (1988) confirmou que, em alguns casos, um filtrado API tão baixo 

quanto 10 mL/30 min seria necessário para evitar o surgimento de bloqueio de 

espaço anular. Parcevaux (1987) discutiu como a perda de filtrado causa uma 

redução na pressão de poros no cimento e a criação de espaços vazios. Esse efeito, 

somado à queda de pressão de poros causada pela retração da pasta, poderia levar 

à criação de espaços, causando o influxo de gás. 

2.6.3 Retração do cimento 

Durante a cura, a pasta de cimento Portland sofre um encolhimento em razão 

de os produtos formados (hidratos) possuírem um volume menor que o dos 

reagentes (constituintes anidros e água). A retração absoluta que ocorre nas pastas 

de cimento em razão da reação de hidratação é chamada de retração química, que 
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tem influência na variação de volume externo da pasta. A contração volumétrica 

externa corresponde a menos de 1% da contração total, enquanto uma contração 

interna da matriz representa de 4 a 6% do volume inicial da pasta de cimento 

(NELSON, et al., 2006). 

A retração do cimento provoca um fluxo da pasta de cimento no espaço 

anular, este fenômeno, ocorrendo durante o aumento da força gel, resulta na queda 

da pressão hidrostática. 

2.6.4 Permeabilidade 

Cheung e Beirute (1985) propuseram que a migração de gás ocorre através 

dos poros, que são formados logo que a pasta adquire uma estrutura sólida, isto é, 

atinge o limite de percolação dos sólidos. Por meio de um simulador de fluxo de gás 

semelhante ao usado neste trabalho. Foi verificado que pastas contendo látex foram 

mais resistentes à migração de gás. Pastas contendo apenas aditivo controlador de 

filtrado e pastas espumadas falharam neste teste. 

2.6.5 Água livre 

Webster e Eikerts (1979) observaram que em poços desviados (poços 

perfurados em ângulo a partir da vertical) a água livre poderia coalescer e formar um 

canal na parte superior do espaço anular formando um caminho para a migração de 
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gás. Não foi estabelecida uma relação prática para o ângulo do poço e a migração 

de gás. Os autores recomendam que o ensaio de água livre seja executado com o 

ângulo de 45º, que é a condição mais severa. 

2.6.6 Remoção do fluido de perfuração 

Os primeiros trabalhos nessa área atribuíram a problemas de remoção do 

fluido de perfuração como causa da migração de gás. Esse problema é bastante 

evidente, pois a formação de canais contínuos de fluido na pasta pode levar à perda 

de isolamento entre zonas permeáveis; além disso, a mistura com fluido de 

perfuração provoca alteração nas propriedades da pasta (ROCHA, 2010). 

2.6.7 Canal microanular 

Conforme Rocha (2010), os canais microanulares podem servir de caminho 

para a migração de gás. Há várias causas para a sua formação: 

• a redução da pressão no interior do revestimento cimentado pode levar 

à redução no diâmetro do revestimento; 

• a redução da temperatura do fluido no interior do revestimento 

cimentado, também pode levar a uma redução no seu diâmetro; 

• a retração volumétrica da pasta de cimento. 
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2.6.8 Falha mecânica no cimento 

Fraturas na bainha de cimento podem formar caminhos para a migração de 

gás. Essas fraturas podem ser geradas por tensões de compressão, de tração ou 

ambas. Essas tensões são originadas pelas mudanças na temperatura e na pressão 

no poço, tensões tectônicas, fluência ou movimentação da formação. A ocorrência 

de fraturas na bainha de cimento sofre influência da resistência relativa da formação 

geológica em contato com o cimento (NELSON, et al., 2006). 

2.7 MÉTODOS PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE GÁS 

2.7.1 Pressurização do espaço anular 

A aplicação de pressão no topo do anular após o deslocamento da pasta de 

cimento aumenta a pressão de overbalance em frente a uma zona de gás. Como 

resultado, a força gel estática necessária para permitir a invasão de gás é elevada, 

retardando ou mesmo impedindo a invasão do gás (ROCHA, 2010). 

A pressurização deve ser programada com valor suficiente para compensar a 

perda de pressão hidrostática durante a hidratação da pasta, de forma a evitar uma 

pressão hidrostática menor que a de poros, podendo ser igual à densidade de 

circulação equivalente (ECD) da fase de perfuração, evitando, também, a fratura da 

formação (ROCHA, 2010). 
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2.7.2 Aplicação de pulsos de pressão 

Essa técnica envolve a aplicação de pulsos no espaço anular após o 

deslocamento da pasta. Os pulsos de pressão são aplicados com ar comprimido ou 

água a aproximadamente 100 psi na frequência de 30 a 60 segundos/pulso. O 

conceito por trás dessa técnica é que os pulsos irão quebrar o gel formado no 

cimento, retardando o início do período de transição e mantendo o espaço anular 

com pressão superior à pressão de poros (sobrepressão) durante a pega do cimento 

(HABERMAM, 1997). 

2.7.3 Uso de ECP (External Casing Packer) 

O uso de obturadores infláveis por pasta de cimento ou fluido de perfuração 

do tipo external casing packer (ECP) promove uma barreira para a migração do gás 

no espaço anular. Esses equipamentos possuem as seguintes dificuldades 

operacionais: 

• as ferramentas sofrem desgaste com a parede do poço durante a 

descida do revestimento; 

• os obturadores podem assentar prematuramente devido a flutuações 

na pressão durante a operação; 

• requerem uma formação geológica competente para selar 

efetivamente. 
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Contrariamente, para alguns pesquisadores, o uso de ECP pode agravar o 

problema de migração de gás. O isolamento do espaço anular com ECP reduz a 

sobrepressão em frente a uma zona de gás localizada abaixo da ferramenta. Com a 

ocorrência de uma queda de pressão no espaço anular causada por retração da 

pasta ou perda de filtrado, o gás pode invadir o espaço anular e com isso criar 

influxo entre zonas permeáveis (ROCHA, 2010). 

2.7.4 Redução da altura da coluna de cimento 

Reduzindo a altura da coluna de cimento acima da zona de gás, obtém-se 

uma melhora no valor da força gel estática crítica. Contudo, essa altura não pode ser 

inferior a 200 m para não afetar o isolamento (AMERICAM PETROLEUM 

INSTITUTE, 2010). 

2.7.5 Cimento compressível 

Pastas de cimento compressíveis têm a finalidade de manter a pressão de 

poros acima da pressão poros da formação contendo de gás. São divididas em duas 

categorias (NELSON, et al., 2006): 

• cimento espumado, essas pastas são mais efetivas próximas à 

superfície, pois perdem a compressibilidade sob pressões muito altas. 
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É importante manter o volume de gás abaixo de 30% para não 

aumentar a permeabilidade do cimento curado. 

• geradores de gás in loco, geram gás (hidrogênio ou nitrogênio) por 

meio de reações químicas durante a cura do cimento. Esse sistema 

requer controle de filtrado adicional e dispersantes. Para manter a 

pressão de poros da pasta, é necessário gerar de 4 a 6% de expansão 

volumétrica da pasta nas condições de fundo do poço, isto resulta na 

necessidade de uma grande quantidade material. A produção de 

hidrogênio torna a operação mais perigosa. 

2.7.6 Pastas de baixa permeabilidade 

Há vários sistemas desenvolvidos para reduzir a permeabilidade da pasta 

durante a fase de transição (ROCHA, 2010): 

• polímeros solúveis, viscosificam a água de mistura, reduzindo a 

mobilidade do gás nos poros da pasta, além de reduzirem a perda de 

filtrado. Têm a desvantagem de viscosificar a pasta, o que pode causar 

dificuldade de mistura da pasta e aumento da pressão de bombeio; 

• aditivos a base de látex, atuam pela produção de uma barreira 

polimérica impermeável ao  gás, formada  por partículas de látex que 

coalescem na presença de gás ou quando a sua concentração excede 

um valor limite. Os aditivos a base de látex melhoram mecânicas da 

pasta e reduzem a perda de filtrado. Em poços com força gel estática 
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crítica inferior a 150 Pa (Alto Risco) é recomendado utilizar filtrado 

controlado e aditivo controlador de migração de gás; 

• partículas finas, as partículas finas atuam preenchendo os poros e 

fechando as gargantas dos poros. Geralmente utiliza-se sílica ativa que 

possui diâmetro médio de 1µm; 

• microgel polimérico, preenche os poros da pasta e bloqueia as 

gargantas dos poros. Atuam em temperaturas abaixo de 70ºC, onde o 

látex não é efetivo; 

• pastas com compacidade otimizada, são projetadas para apresentarem 

uma distribuição de partículas tal que promova um alto empacotamento 

dos sólidos. Isto leva a uma alta concentração de sólidos na pasta de 

cimento, por esse motivo essas pastas apresentam menor porosidade 

e permeabilidade que as pastas convencionais. 

2.7.7 Pastas com Controle de filtrado e água livre 

Taxas de perda de filtrado  menores que 50 mL/30 min e água livre menor 

que 0,25% têm sido reportadas como requerida para evitar a migração de gás. Em 

poços inclinados a água livre deve ser igual a zero (ROCHA, 2010). 
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2.7.8 Pastas de cimento tixotrópicas 

Pastas tixotrópicas podem conter a migração de grandes bolhas de gás, pois 

são resistentes à deformação física. Entretanto, durante o período de transição, 

assim como as pastas convencionais, podem sofrer redução da pressão hidrostática 

e permitir a percolação de gás através dos poros da pasta. Portanto, nos casos onde 

o fator hidrostático é crítico, esse sistema não é uma barreira efetiva para conter a 

migração de gás (ROCHA, 2010). 

Pastas tixotrópicas podem ser preparadas de várias maneiras, incluindo a 

adição de bentonita, de certos sais de sulfato ou polímeros reticuláveis. 

2.7.9 Surfactantes 

O uso de surfactantes em pastas de cimento pode fazer com que o gás 

invasor seja incorporado à pasta, criando uma espuma estabilizada e impedindo o 

fluxo do gás para a superfície (ROCHA, 2010). 

2.7.10 Pastas de cimento expansíveis 

Cimentos que exibem expansão volumétrica têm sido recomendados para uso 

em situações onde o canal microanular é o caminho para a migração de gás. Há 
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dois tipos de sistemas de pastas expansíveis: com crescimento de cristais e com 

geração de gás. A expansão volumétrica geralmente é ajustada para ser menor que 

1%. Esse sistema não interfere na retração química interna que pode causar a 

migração de gás (ROCHA, 2010). 

2.7.11 Pastas de cimento flexível 

Pastas de cimento flexíveis reduzem o potencial de fratura na bainha de 

cimento induzida por tensão que levam à migração de gás de longo prazo. Pastas 

com relativa alta resistência a tensão e baixo módulo de Young (menos rígidas) são 

as mais indicadas (ROCHA, 2010). 

Pastas de cimento flexíveis são obtidas pela adição de polímeros 

elastoméricos, tais como, borracha, termoplásticos e látex. 

2.8 VERMICULITA 

2.8.1 Definição 

O nome vermiculita é derivado do latim vermiculus que significa pequeno 

verme e se deve ao fato de que esse material se expande sob aquecimento e suas 

partículas tomam formas semelhantes a vermes (FRANÇA, 2002). Uma 

representação geral da célula unitária do mineral pode ser expressa pela formula: 

(Mg, Fe)3 [(Si, Al)4 O10] [OH]2 4H2O. 
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A vermiculita é um silicato hidratado de magnésio, alumínio e ferro que 

apresenta uma estrutura micáceo-lamelar com clivagem basal.  

O termo vermiculita é utilizado também para designar comercialmente um 

grupo de minerais micáceos constituído por cerca de dezenove variedades de 

silicatos hidratados de magnésio e alumínio, com ferro e outros elementos. 

Até a alguns anos atrás, o termo vermiculita era muito mal definido, sendo 

aplicado a todo mineral micáceo-lamelar que fosse capaz de expandir ou esfoliar 

quando aquecidos. Através de estudos químicos e estudos da difração de raios-x, foi 

demonstrado que muitos minerais até então classificados como vermiculitas eram, 

na verdade, camadas interestratificadas de mica-vermiculita e clorita-vermiculita, que 

depois foi comprovado que também poderia ocorrer interestratificações ternárias e 

quaternárias de vermiculita com ilita, clorita e/ou montmorilonita. Além disso, 

também existe mistura lateral de vermiculita e clorita dentro da mesma camada 

estrutural. Dessa forma, existe uma grande variabilidade na estrutura cristalina 

dentro de uma mesma jazida, fazendo com que a sua caracterização mineralógica 

se torne bastante difícil (SANTOS, 1962). 

2.8.2 Estrutura 

A vermiculita tem a sua estrutura composta por superfícies lamelares de 

silicatos, intercaladas com camadas de água. Quando aquecida entre 650 e 1.000oC 

apresenta uma curiosa propriedade de expansão, devido à brusca transformação da 

água em vapor; a pressão exercida pelo vapor promove o afastamento das lamelas 
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e uma deformação axial do mineral. Este fenômeno, chamado de esfoliação, 

promove um aumento no volume inicial do mineral bruto, que varia entre 15 e 25 

vezes (FERRAZ, 1971). 

Possui o íon de magnésio Mg2+ como cátion trocável que ocupa as posições 

octaédricas e que pode estar substituído por Fe3+, Fe2+ e Al3+. Os íons de magnésio 

interlamelares são cercados por moléculas de água (SANTOS, 1962). 

A vermiculita pode se apresentar como um material de estrutura escamosa, 

de coloração que varia do dourado ao esverdeado e densidade de 2,5 a 2,7 g/cm3 

quando crua e de 0,06 a 0,2 g/cm3 quando expandida, dependendo da granulometria 

e do método de expansão. Suas propriedades de superfície, somadas aos altos 

valores de área superficial específica, porosidade e carga superficial negativa fazem 

deste um material adequado para o uso como adsorvente ou como carregador (LIN, 

1998). 

Cada floco aprisiona o ar em seu interior e promove a propriedade isolante à 

vermiculita expandida. O produto, assim, obtido da expansão é então resistente ao 

fogo, inodoro, possui baixa densidade, não irrita a pele nem os pulmões, não é 

condutor de eletricidade, é isolante térmico e absorvente acústico, resistente à 

decomposição, não atrai insetos e pode absorver água até 5 vezes o seu peso 

(SANTOS, 1962). 
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2.8.3 Jazidas 

No Brasil existem jazidas de vermiculita nos estados da Bahia, Minas Gerais, 

Goiás, São Paulo, Paraná, Piauí e Paraíba. A vermiculita produzida no Brasil (26.500 

t/ano) tem sido usada, principalmente, no mercado interno (76%) como isolante 

térmico e acústico. Apenas 12% da vermiculita produzida é expandida e colocada no 

mercado com diferentes nomes comerciais, de acordo com a empresa produtora. 

Essa vermiculita expandida vem sendo usada na indústria de concreto ultraleve, 

argamassa de reboco, argamassa termoisolante e na agricultura (CAVALCANTI, 

2001). 

A composição química da vermiculita encontrada em algumas das principais 

jazidas do Brasil é apresentada na Tabela 2.7. 

Tabela 2.7 – Composição química (%) de vermiculita comercializadas. 

Composto Santa Luzia - PB Sancrelândia - GO Massapê - PI 

SiO2 42,8 40,4 45,10 
MgO 19,9 18,3 23,60 
Al2O3 6,8 13,0 10,20 
Fe2O3 6,7 8,5 5,80 
K2O 4,6 3,7 0,50 

Na2O 1,0 2,5 0,10 
CaO 0,56 1,4 3,60 
MnO 0,11 0,12 - 
TiO2 0,86 1,0 0,70 
NiO 0,29 0,21 - 
BaO - - 0,20 
Cr2O3 0,45 0,31 - 

H2O (Total) 15,93 10,40 10,20 

Total 100,00 100,00 100,00 
Fonte: (UGARTE, et al., 2005). 

O Brasil detém 10% das reservas mundiais de vermiculitas e ocupa, 

atualmente, a quarta posição mundial na produção, com 5%. A produção nacional se 
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concentra apenas em quatro produtores com um crescimento na ordem de 35% nos 

últimos anos. A União Brasileira dos Mineradores, na filial, localizada na cidade de 

Santa Luzia no estado da Paraíba é atualmente o maior produtor nacional e maior 

exportador. 

2.8.4 Beneficiamento 

O processo utilizado no beneficiamento da vermiculita é simples, constituído 

por etapas de moagem, separação por peneiras e classificação pneumática. Por 

apresentar a propriedade de esfoliação, a vermiculita é comercializada na forma crua 

beneficiada e o processo de expansão ocorre nos locais próximos às industrias 

fabricantes dos produtos manufaturados. 

O processo de hidrofobização da vermiculita já vem sendo estudado há algum 

tempo, porém é bem notada a busca crescente por agentes hidrofobizantes que 

aumentem a eficiência da vermiculita como adsorvente. Martins (1992) desenvolveu 

e patenteou um processo aperfeiçoado para produção de vermiculita hidrofobizada, 

utilizando reagentes orgânicos derivados do silício, tais como etil silicato, 

organohalogeniossilanos, siloxanos e seus polímeros. 
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2.8.5 Aplicações 

Uma aplicação atrativa para a vermiculita é como material adsorvente / 

absorvente, devido às propriedades de troca iônica que possui, semelhante a 

algumas argilas e zeólitas, podendo ser utilizada em processos de remoção de 

contaminantes orgânicos e na purificação de águas residuais contendo sais 

dissolvidos (UGARTE, et al., 2005). 

Em seu estado natural, a vermiculita tem poucas aplicações. Entretanto, 

depois que é expandida, ela se torna um material de baixa densidade com 

excelentes propriedades para isolamento térmico e acústico. Essas propriedades 

fazem a vermiculita expandida um produto com larga aplicação, especialmente nas 

engenharias civil e naval e para uso industrial em geral (CAVALCANTI, 2001). 

A vermiculita expandida tem muitas aplicações, especialmente em, 

isolamentos acústicos e térmicos, agregados para concretos leves, na forma 

hidrofobizada pode ser usada na remoção de camadas poluentes do petróleo em 

superfície de águas oceânicas e adsorventes para purificação de água (PINTO, 

1994). 

Em geral, a aplicação da vermiculita em cada uso específico depende da sua 

granulometria e pureza. Aquelas com granulometria mais fina são aplicadas na 

produção de manufaturados para a construção civil, além de utilizadas como 

carreadoras na produção de fertilizantes e de alimentação para animais. As de 

granulometria mais grossa são utilizadas para fins de horticultura, cultivo e 

germinação de sementes, dentre outros (CAVALCANTI, 2001). 
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Até então seu uso com o cimento se restringia a confecção de concretos 

leves para construção de caixas de abelhas usadas na apicultura e na construção 

civil no uso como concreto para isolamento térmico e acústico. No entanto, diante 

das propriedades físicas da vermiculita, tem se iniciado estudos de seus efeitos nas 

propriedades de pastas de cimento para cimentação de poços de petróleo 

(CAVALCANTI, 2001). 

2.9 ADITIVOS PARA CIMENTAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO 

Na grande maioria dos casos, é necessária a adição de produtos químicos ás 

pastas de cimento com o objetivo de modificar suas propriedades, conforme as 

condições do poço ou da operação (BENSTED, 1993). 

Atualmente, existe uma grande quantidade de aditivos fornecidos por 

companhias de serviço, tanto na forma liquida quanto na sólida. Estes aditivos, 

utilizados nas pastas de cimento, são classificados em varias funções, conforme seu 

desempenho. 

2.9.1 Aceleradores de pega 

Estes aumentam a taxa de hidratação do cimento, por meio do aumento do 

caráter iônico da fase aquosa, fazendo com que os principais componentes do 

cimento seco (C3S, C2S e C3A) se hidratem e liberem o Ca(OH)2 mais rapidamente, 

resultando, em uma rápida formação do CSH gel, responsável pela pega do cimento. 
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Entre eles, os mais utilizados são o cloreto de sódio e o cloreto de cálcio. Este ultimo 

apresenta efeitos colaterais como o aumento do calor de hidratação, aumento da 

viscosidade, desenvolvimento mais rápido de resistência a compressão, aumento do 

encolhimento da pasta e aumento da permeabilidade final do cimento com redução 

da resistência do cimento endurecido a sulfatos. O NaCl a 2% funciona como 

acelerador, contudo, em concentrações maiores do que 6% apresenta o 

comportamento contrario, retardando a pasta (NELSON, 1990). 

2.9.2 Dispersantes 

Estes aditivos reduzem a viscosidade aparente, o limite de escoamento e a 

força gel das pastas, melhorando suas propriedades de fluxo. Facilitam a mistura da 

pasta, reduzem a fricção e permitem a confecção de pastas de elevada densidade. 

O dispersante mais utilizado na cimentação de poços de petróleo é o sal de 

polinaftaleno sulfonato de sódio. A adição de dispersantes pode produzir efeitos 

secundários indesejáveis tais como: aumento da água livre e da decantação dos 

sólidos, tornando a pasta menos estável, bem como, influenciando no tempo de 

escoamento da mesma (FREITAS, 2008). 

O mecanismo de atuação destes aditivos consiste na adsorção do 

dispersante nas partículas de cimento impedindo sua floculação e dispersando o 

sistema. Esta dispersão é devida a forças de repulsão geradas entre as moléculas 

do aditivo adsorvidas nas partículas de cimento, cuja origem pode ser eletrostática 

ou através de repulsão estérica dependendo da composição do aditivo (RONCERO, 

2000). 
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2.9.3 Antiespumante 

Durante a mistura da pasta no campo, a densidade é o parâmetro utilizado 

para verificar se os materiais estão na proporção definida no teste de laboratório. Se 

durante a mistura da pasta for incorporado ar, estará se medindo a densidade do 

sistema cimento, água e ar. Como o ar é compressível, ao atingir o fundo do poço, a 

densidade real será maior do que a medida na superfície, o que pode levar a 

resultados indesejáveis. O aditivo antiespumante produz uma alteração na tensão 

superficial e modifica a dispersibilidade dos aditivos que poderiam estabilizar a 

espuma. O mecanismo mais importante de ação destes aditivos é por espalhamento 

sobre a superfície da espuma, ou pela penetração na mesma. Ao baixar a tensão 

superficial, a película de líquido não consegue manter o ar aprisionado, dessa forma 

a espuma se destrói. Os antiespumantes mais utilizados são à base de poliglicóis e 

os quebradores de espuma são derivados de silicone (FREITAS, 2008). 

2.9.4 Retardadores de pega 

Ao contrário dos aditivos aceleradores de pega os aditivos retardadores são 

utilizados para retardar o tempo de pega das pastas de cimento de modo que 

permita uma maior segurança durante as operações de bombeio, principalmente em 

poços cujas temperaturas são elevadas (FREITAS, 2008). 

Os retardadores mais utilizados, os lignosulfonatos, são polímeros não 

refinados, obtidos de polpa de madeira, contendo compostos sacarídeos. As quatro 
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principais teorias que descrevem o mecanismo de funcionamento dos retardadores 

são: adsorção do retardador sobre a superfície dos produtos de hidratação inibindo o 

contato com a água; o retardador reage com o cálcio na fase aquosa formando uma 

camada insolúvel e impermeável ao redor do grão; o retardador adsorve nos núcleos 

dos produtos de hidratação, impedindo o futuro crescimento dos mesmos; e os íons 

cálcio são quelados pelo retardador prevenindo a formação dos núcleos de 

hidratação (FREITAS, 2008). 

2.9.5 Controladores de filtrado 

A perda de filtrado API para uma pasta de cimento pura (sem aditivo) 

geralmente supera 1500 mL/30 min. Com frequência é necessário pastas com perda 

entorno de 70 mL/30 min. Para reduzir o filtrado é adicionado à pasta aditivos 

controladores de filtrado. Estes aditivos diminuem a velocidade de filtração pela 

redução da permeabilidade do reboco ou pelo aumento da viscosidade da fase 

aquosa (FREITAS, 2008). 

Os polímeros introduzidos como controladores de filtrado na década de 40, 

são os mais utilizados. Acredita-se que os mesmos se adsorvem na superfície dos 

grãos do reboco diminuindo os tamanhos dos poros formando agregados coloidais 

que bloqueiam os poros, reduzindo, portanto, a permeabilidade do reboco 

(GOUVÊA, 1994). Naturalmente aumentam também a viscosidade da água de 

mistura, não podendo ser muito alta para não prejudicar a mistura da pasta. 
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Os polímeros derivados da celulose (Carboximetilhidroxietilcelulose) foram os 

primeiros a serem usados e ainda hoje seu uso é comum na grande maioria das 

cimentações. Teorias atuais responsáveis pelo efeito polimérico no desenvolvimento 

de um reboco de filtrado com baixa permeabilidade incluem: a junção polimérica na 

superfície da partícula e a extensão do polímero no espaço do poro, através do qual 

o filtrado deve passar. A propriedade de ligação de água do polímero então permite 

uma conexão eficiente no espaço intersticial nos poros do filtrado; polímero 

localizado dentro da rede de poros mecanicamente conectados resulta em espaços 

porosos com menos perdas de fluidos; a viscosificação do fluido intersticial pelo 

material polimérico (FREITAS, 2008). 

2.9.6 Interação entre os aditivos 

Alguns aditivos têm melhor desempenho quando utilizados em conjunto, 

outros são incompatíveis entre si e não devem ser utilizados em uma mesma pasta 

de cimento (CAMPOS, et al., 2002). 

Quando se utiliza simultaneamente um dispersante e um redutor de filtrado, o 

primeiro geralmente melhora a eficiência do segundo, que pode ter sua 

concentração reduzida à metade. Entretanto, uma elevada concentração do 

dispersante pode causar sedimentação da pasta, resultando em baixos valores de 

filtrado, induzindo à crença de que este desempenho seria ocasionado pelo efeito 

conjunto dos aditivos (CAMPOS, et al., 2002). 
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3 ESTADO DA ARTE 

Pesquisas têm desenvolvido tecnologia para a adição de novos materiais em 

pastas de cimento para poços de petróleo, como exemplo, em Klyusov (2005) 

relatou que a adição de vermiculita expandida em pastas de cimento previne a 

queda abrupta da pressão hidrostática e da retração do cimento durante o período 

de cura, aumenta a resistência a cargas térmicas e dinâmicas promovendo um bom 

isolamento.  

Bezerra (2006) desenvolveu uma pasta cimentante aditivada com um 

biopolímero apresentando desempenho superior às pastas de referencia à base de 

cimento Portland especial quando submetida a ciclos de injeção de vapor.  

Freitas (2007) padronizou uma metodologia de ensaio mecânico de 

compressão do tipo “push-through” para avaliação da aderência de cimentos para 

poços de petróleo sobre revestimentos metálicos empregada como um método de 

avaliação de pastas cimentantes alternativas desenvolvidas em função de diferentes 

condições de poço e métodos avançados de recuperação de óleos.  

Garcia (2007) que avaliou o comportamento de pastas de cimento Portland 

confeccionadas com incorporação de um biopolímero visando melhorar as 

propriedades das pastas cimentantes frente a esforços oriundos do aumento de 

pressão e temperatura com a finalidade de diminuir os problemas técnicos inerentes 

ao processo e a dependência de produtos importados.  

Freitas (2008) formulou pastas de cimento Portland aditivadas com 

poliuretana não iônica em dispersão aquosa em diferentes concentrações avaliando 

o controle da perda de filtrado em diferentes temperaturas.   
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Lima (2008) que analisou a influência da adição de vermiculita expandida 

superfina nas propriedades reológicas e na resistência a compressão das pastas de 

cimento em diferentes temperaturas e percentuais de vermiculita adicionada.  

Rocha (2010) relacionou as propriedades das pastas de cimento (força gel, 

retração volumétrica e volume de filtrado) com a ocorrência de gás no teste de 

migração de gás.  

Nunes (2010) que caracterizou a vermiculita bruta e a vermiculita expandida 

nos ensaios de determinação da composição química, determinação da área 

superficial, analise termogravimétrica, difração de raios-x e microscopia eletrônica de 

varredura. Dentre os dois tipos de vermiculita estudadas, foi escolhida a vermiculita 

mícron por apresentar maior área superficial. Foram analisadas as concentrações de 

6%, 8% e 10% de vermiculita nos ensaios de água livre, reologia, resistência à 

compressão, filtrado, estabilidade, peso especifico e tempo de espessamento. Os 

ensaios estão demonstrados no apêndice. Obteve-se os melhores resultados na 

concentração de 8% de vermiculita. Com esta concentração de vermiculita foi 

formulada a pasta, ajustado os aditivos e realizados os ensaios para aplicação em 

poços de petróleo.  

Ribeiro (2012) analisou a adição de nano silica em pastas de cimento nos 

ensaios de reologia, estabilidade, resistência à compressão e permeabilidade. 

Junior (2013) avaliou a adição de nano silica e silicato de sódio em pastas de 

cimento para poços de petróleo com baixo gradiente de fratura. 
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CAPÍTULO 4 – PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
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4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Para o estudo deste trabalho, foi formulada a pasta de acordo com o estudo 

realizado na dissertação de mestrado que definiu a densidade de 13,5 lb/gal, a 

concentração de 8% de vermiculita expandida mícron e 0,4 gpc de dispersão 

coloidal com 30% de dióxido de silício, além dos aditivos para ajustar às condições 

do poço.  

A Tabela 4.1 apresenta a formulação final, dentre as varias concentrações de 

aditivos estudadas, da pasta de cimento com os valores específicos dos materiais e 

suas concentrações. Os aditivos sólidos, sua dosagem é dada em percentagem do 

peso do cimento, e os aditivos líquidos são dosados por volume, ou seja, em 

galões/pé de cimento. 

Tabela 4.1 – Formulação da pasta. 

Material Volume Especifico (gal/lb) Concentração (% ou gpc) 

Água 0,1202 6,645 gpc 
Antiespumante 0,1223 0,025 gpc 
Dispersão Coloidal 0,0987 0,400 gpc 
Dispersante 0,1089 0,055 gpc 
Controlador 0,0714 0,85 % 
Acelerador 0,0685 0,50 % 
Cimento 0,0382 57,70 % 
Vermiculita 0,1688 8,00 % 

 

Para a realização dos ensaios adotou-se as normas API Spec 10A e a API RP 

10B. Considerou-se os valores de temperatura e pressão de acordo com a 

profundidade de 500 metros de poços de petróleo perfurados no estado do Rio 

Grande do Norte. A temperatura de circulação utilizada é 31°C, a temperatura 

estática é 42°C e o gradiente geotérmico é 1,70 ºF/100 pés. Para a formulação da 

pasta padrão considerou-se a densidade de 15,6lb/gal, cimento e água. 
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O fluxograma do procedimento experimental adotado neste trabalho encontra-

se na Figura 4.1. 

 
Figura 4.1 – Fluxograma do procedimento experimental. 

4.1 MATERIAIS 

Foi formulada a pasta de acordo com o estudo realizado na dissertação de 

mestrado que definiu a densidade de 13,5 lb/gal, a concentração de 8% de 

vermiculita expandida mícron e 0,4 gpc de dispersão coloidal com 30% de dióxido de 

silício, além dos aditivos para ajustar às condições do poço. 
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4.1.1 ÁGUA 

A água utilizada nas pastas de cimento foi fornecida pela Companhia de 

Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN). Em cumprimento a portaria 

518/2004 do Ministério da Saúde a qualidade da água fornecida é monitorada 

diariamente desde as unidades de tratamento até a utilização pelos clientes 

obedecendo a um plano estabelecido pela Portaria. Sempre que as amostras 

coletadas apresentam resultados fora dos limites estabelecidos pela Portaria 

518/2004 do M.S ações corretivas são providenciadas e novas amostras são 

coletadas e analisadas até que a qualidade da água seja restabelecida (CAERN, 

1969). 

4.1.2 ANTIESPUMANTE 

Foi utilizado o aditivo antiespumante Mastermix fornecido pela empresa BASF 

Construction Chemicals Brasil Indústria e Comercio de Produtos Químicos LTDA, 

localizada na cidade de São Paulo. O Mastermix é um aditivo liquido a base de 

silicone, desenvolvido para a redução da espuma e de micro-bolhas geradas durante 

o processo de mistura da pasta de cimento Portland. É isento de cloretos e é 

compatível com diversos tipos de cimentos. 

No estado fresco reduz a formação de espuma e micro bolhas. No estado 

endurecido aumenta a resistência à compressão axial inicial e final, a resistência à 

tração na flexão inicial e final, o modulo de elasticidade, além de reduzir a 
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permeabilidade (BASF, 1865). A Tabela 4.2 apresenta as propriedades físico-

químicas do Mastermix. 

Tabela 4.2 – Propriedades físico-químicas do Mastermix. 

Estado 
Físico Cor Odor pH Ponto de 

Fulgor Densidade Solubilidad
e 

Liquido Branco Leve 7,5 a 8,5 Não       
Inflamável  1,004 g/cm³ Solúvel em 

água   

Fonte: (BASF, 1865). 

4.1.3 DISPERSÃO COLOIDAL 

Foi utilizado o aditivo Nanosilica AS 300 fornecido pela empresa Prodicon. A 

Nanosilica AS 300 é um produto liquido, translucido, com viscosidade próxima a da 

água, com 30% de nano partículas sólidas de dióxido de silício (SiO2). Estas nano 

partículas são esféricas e amorfas (PRODICON, 2013). 

É totalmente compatível com os cimentos Portland e aditivos comumente 

usados como lignosulfonatos, naftalenos, melaminas e policarboxilatos. A Tabela 4.3 

apresenta as propriedades físico-químicas da Nanosilica AS 300. 

Tabela 4.3 – Propriedades físico-químicas da Nanosilica AS 300. 

Estado 
Físico Cor Odor pH Fração de 

Sólidos Densidade Área Sup. 

Liquido Translucido Inodoro 10,5 30%  1,2 g/cm³ 300 m²/g 

Fonte: (PRODICON, 2013). 
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4.1.4 DISPERSANTE 

Foi utilizado o aditivo superplastificante de 3ª geração Glenium 51P fornecido 

pela empresa BASF Construction Chemicals Brasil Indústria e Comercio de Produtos 

Químicos LTDA, localizada na cidade de São Paulo. O Glenium 51P é um aditivo de 

ultima geração com base em policarboxilato modificado que com seu excelente 

efeito dispersante faz com que seja o aditivo ideal para a indústria que utiliza 

cimento Portland em geral. É isento de cloretos e é compatível com diversos tipos de 

cimento Portland. 

No estado fresco reduz a exsudação, ou seja, reduz o processo de saída de 

água da pasta de cimento Portland. No estado endurecido aumenta a resistência à 

compressão axial inicial e final, a resistência à tração na flexão inicial e final, o 

modulo de elasticidade, além de reduzir a permeabilidade (BASF, 1865). A Tabela 

4.4 apresenta as propriedades físico-químicas do glenium 51P. 

Tabela 4.4 – Propriedades físico-químicas do Glenium 51P. 

Estado 
Físico Cor Odor pH Ponto de 

Fulgor Densidade Solubilidad
e 

Liquido Bege Característi
co 5,0 a 7,0 Não       

Inflamável  1,067 g/cm³ Solúvel em 
água   

Fonte: (BASF, 1865). 

4.1.5 CONTROLADOR 

Foi utilizado o aditivo controlador de filtrado Rheomac 500P fornecido pela 

empresa BASF Construction Chemicals Brasil Indústria e Comercio de Produtos 
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Químicos LTDA, localizada na cidade de São Paulo. O Rheomac 500P é um aditivo 

em pó, biodegradável, desenvolvido para reduzir a perda da fase aquosa da pasta 

de cimento Portland para a formação. É isento de cloretos e é compatível com 

diversos tipos de cimentos Portland. 

No estado fresco reduz as perdas por filtração em formações permeáveis e no 

estado endurecido aumenta a estabilidade do poço (BASF, 1865). A Tabela 4.5 

apresenta as propriedades físico-químicas do Rheomac 500P. 

Tabela 4.5 – Propriedades físico-químicas do Rheomac 500P. 

Estado 
Físico Cor Odor pH Ponto de 

Fulgor Densidade Solubilidad
e 

Pó Branco Leve - Não       
Inflamável  - Solúvel em 

água   

Fonte: (BASF, 1865). 

4.1.6 ACELERADOR 

Foi utilizado o Cloreto de Cálcio (CaCl2) fornecido pela empresa IPCnor 

localizada no município de Camaçari no estado da Bahia. O Cloreto de Cálcio 

promove alta resistência inicial, reduz o tempo de cura e reduz a probabilidade de 

danos aos poços (IPCNOR, 1998). 
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4.1.7 CIMENTO 

Foi utilizado cimento Portland especial fornecido pela empresa Cimento 

Sergipe S.A. (CIMESA) localizada no município de Laranjeiras no estado de Sergipe. 

Este cimento Portland especial é um cimento classe A modificado industrialmente, 

que possui propriedades equivalentes as do cimento Portland classe G. Suas 

propriedades físico-químicas estão apresentadas na Tabela 4.6 e Tabela 4.7 

(CIMESA, 1983). 

Tabela 4.6 – Especificação cimento Portland especial. 

Ensaios Físicos 
Resultados Cimesa Especificação  

Valor Médio Desvio Padrão  CP Especial 

Finura (% 
Retido) 

#200 4,3 0,75 - 
#325 21,0 1,03 16 a 20 

Blaine (cm²/g) - 2680 168,84 2800 a 3200 

Tempo de pega 
(mim) 

Inicio  130 13,85 - 
Fim 180 16,65 - 

Fonte: (CIMESA, 1983). 

Tabela 4.7 – Ensaios químicos do cimento Portland especial. 

Ensaios Químicos  Valor Médio 
(%) 

Desvio 
Padrão (%) 

Especificação  

CP especial  CP classe G 

Análise     
Química 

Perda ao 
Fogo 0,84 0,33 Máx. 3,0 Máx. 3,0 

SiO2 20,17 0,42 - - 
Al2O3 4,60 0,25 - - 
Fe2O3 3,15 0,18 - - 
CaO 61,76 1,01 - - 
SO3 2,84 0,13 Máx. 3,0 Máx. 3,0 
MgO 3,52 0,30 Máx. 6,0 Máx. 6,0 
Na2O 0,17 0,04 - - 
K2O 0,90 0,13 - - 

Na2O eq. 0,77 0,10 Máx. 1,0 Máx. 0,75 
CaO L. 1,93 0,32 Máx. 2,0 Máx. 2,0 

Res. Insolúvel 0,51 0,20 Máx. 0,75 Máx. 0,75 

Composição 
Potencial   

Bogue 

C3S 55,0 4,77 55 a 65 48/58 a 65 
C3A 6,9 0,84 Máx. 7,0 Máx. 8/3 

C4AF 9,5 0,54 - - 
2C3A+C4AF 23,3 1,39 Máx. 24 Máx. 24 

Fonte: (CIMESA, 1983). 
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4.1.8 VERMICULITA 

A vermiculita expandida mícron foi fornecida pela Mineradora Pedra Lavrada 

(MPL), localizada no município de Santa Luzia no estado da Paraíba. 

4.2 MÉTODOS 

4.2.1 REDUÇÃO DA MASSA DE CIMENTO 

Foi realizada uma comparação entre a pasta com densidade de 13,5lb/gal e 

outra pasta com densidade de 15,6lb/gal (Padrão), comumente utilizada para 

cimentação de poços de petróleo, em relação aos valores da massa de cimento de 

cada uma. 

4.2.2 CÁLCULO DA PASTA 

As quantidades dos componentes das pastas de cimento, da Tabela 4.1, 

foram calculadas para um volume total da pasta de 600 cm3, que é o volume de 

pasta necessário para realização dos ensaios de laboratório segundo a norma API 

RP 10B e a densidade da pasta foi 13,5lb/gal, diferente das pastas de densidade 

15,6lb/gal comumente utilizadas nas operações de cimentação. 
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A formulação de uma pasta de cimento se inicia com o cálculo do rendimento, 

fator água-cimento (FAC), fator água de mistura e das concentrações de cada 

produto utilizado. Para obtenção das diversas propriedades de uma pasta, fixam-se 

o peso específico da mesma e as concentrações de aditivos sólidos e líquidos. 

Todos esses cálculos são efetuados de acordo com a norma API RP 10B. 

4.2.3 PREPARO DA PASTA 

A pesagem dos componentes das pastas realizou-se em uma balança de 

precisão Tecnal Mark modelo B-TEC-4100 com resolução de 0,01g. Para efetuar a 

mistura da pasta utilizou-se um misturador Chandler modelo 80-60. Foi adicionado 

ao misturador à água e o antiespumante durante 02 minutos a uma rotação de 900 

rpm, depois adicionou a dispersão coloidal durante 05 minutos na mesma rotação, 

logo após adicionou o dispersante durante 05 minutos na mesma rotação, depois o 

controlador de filtrado durante 05 minutos na mesma rotação e por ultimo o 

acelerador durante 05 minutos na mesma rotação, para a realização de uma breve 

mistura entre os aditivos. Em seguida, foi realizada a mistura a uma velocidade 

inicial de 4000 rpm ± 200 rpm, lançando-se o cimento em 15 segundos, durante os 

quais a velocidade foi mantida constante. Após todo cimento ter sido 

ininterruptamente adicionado ao sistema água/aditivos, continuou-se a mistura em 

uma velocidade 12000 rpm ± 500 rpm durante 35 segundos. Após o termino foi 

adicionado a vermiculita a uma rotação de 900 rpm, visto que nos ensaios feitos com 

rotação superior ocorre a quebra das partículas. 
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4.2.4 HOMOGENEIZAÇÃO 

Após a mistura, foi realizada a homogeneização das pastas em um 

consistômetro atmosférico Chandler modelo 1200, e seus componentes. As pastas 

foram homogeneizadas durante 20 minutos a 150 rpm ± 15 rpm observando as 

temperaturas estudadas, ambiente 27ºC, circulação 31°C e estática 42°C, e a norma 

API RP 10B. 

4.2.5 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE AGUA LIVRE 

Após a preparação e a homogeneização, a pasta formulada foi vertida em 

uma proveta até o nível de 250ml. A proveta foi vedada, para impedir a evaporação, 

e assentada em uma placa de aço sob uma esponja, para impedir vibrações, 

durante duas horas e foi medido o volume de acordo com a norma API RP 10B. 

4.2.6 DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES REOLÓGICAS 

Após a preparação e a homogeneização, as propriedades reológicas da pasta 

formulada foi determinada através de um viscosímetro rotativo de cilindros coaxiais 

Chandler modelo 3500 de acordo com procedimento padronizado pela API RP 10B, 

de forma a gerar resultados reprodutíveis para a indústria de petróleo. 
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As leituras foram realizadas aplicando-se taxas de cisalhamento ascendentes 

e descendentes a intervalos de 10 segundos, mantendo-se a temperatura constante 

até o final do ensaio. As taxas empregadas foram 3, 6, 10, 20, 60, 100, 200 e 300 

rpm. 

Após a leitura de 3 rpm, amentou-se para 300 rpm, mantendo-a por 1 minuto. 

Em seguida, o motor é desligado e após 10s, o mesmo foi novamente acionado a 3 

rpm, registrando a deflexão máxima observada (Gel Inicial). Desligou-se mais uma 

vez o equipamento por 10 minutos e, ao final deste tempo, o equipamento foi 

novamente ligado e registrado a deflexão máxima (Gel Final). 

4.2.7 DETERMINAÇÃO DA RESISTENCIA A COMPRESSÃO 

Para a realização da determinação da resistência a compressão, a pasta foi 

preparada, e não foram homogeneizadas conforme recomenda a norma API RP 

10B. Foi vertida em três moldes plásticos cúbicos com 50,8 mm de aresta e ângulo 

entre as faces adjacentes deve ser de 90º ± 0,5. Com a ajuda de um bastão de 

vidro, mexia-se a pasta com movimentos circulares e dessa forma eliminava-se 

bolhas de ar aprisionadas na pasta à medida que o molde era preenchido. 

Depois de fechados, os moldes foram levados à cura nos períodos de 8 horas 

e 24 horas, em um banho termostático Nova Ética modelo 500/3DE com água à 

temperatura 42ºC, que representa a temperatura estática do poço. 
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4.2.8 DETERMINAÇÃO DA PERDA DA FASE LÍQUIDA 

A determinação da perda da fase líquida, em condição estática, a partir do 

volume de pasta de cimento contido em um filtro-prensa Fann modelo HPHT série 

387 é realizado através de um elemento filtrante, submetido a um diferencial de 

pressão de 1000psi e na temperatura de 42°C, durante período de tempo máximo de 

trinta minutos. A perda de fluido foi calculada multiplicando-se por dois o volume de 

fluido coletado durante o ensaio. 

4.2.9 DETERMINAÇÃO DA SEDIMENTAÇÃO DOS SÓLIDOS 

O objetivo deste ensaio é avaliar a segregação dos sólidos na pasta de 

cimento quando submetida às condições encontradas nas cimentações de poços de 

petróleo. Neste ensaio, a pasta foi preparada e homogeneizada, em seguida, 

colocada dentro de um tubo decantador (Figura 4.2) previamente engraxado. Bateu-

se levemente no interior do cilindro com um bastão de vidro de modo a eliminar as 

bolhas de ar aprisionadas. Completou-se o volume até o transbordamento do 

recipiente, enroscou-se a tampa superior vazada e levou-se o cilindro à câmara de 

cura com água à temperatura estática de 42ºC. 

Após o tempo de cura de 24 horas procedeu-se o corte do cilindro em 

quatro partes iguais (Figura 4.3) identificando as seções da seguinte maneira: topo 

(I), intermediárias (II e III) e fundo (IV), recolocando-as em água novamente por 30 

min. 
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Os cálculos do peso especifico em lb/gal de cada secção (I, II, II e IV) 

foram calculados dividindo o peso da secção no ar pelo peso da secção na água e 

multiplicado esse valor por 8,33. 

 

Figura 4.2 – Tubo decantador. 
 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Divisão das secções em partes iguais. 



 

 

79

4.2.10 DETERMINAÇÃO DO PESO ESPECÍFICO 

O objetivo deste ensaio é determinar o peso especifico aparente e o peso 

especifico real da pasta de cimento. O peso específico aparente é o peso de uma 

pasta de cimento por unidade de volume, podendo conter uma quantidade de ar 

aprisionada na mesma e é determinado na balança de lama. O peso específico real 

é o peso de uma pasta de cimento por unidade de volume cuja quantidade de ar 

aprisionada é desprezível e é determinado em balança do tipo pressurizada. 

4.2.11 DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE ESPESSAMENTO 

O objetivo deste ensaio é determinar o período de tempo para uma pasta de 

cimento atingir 100 unidades Bearden (Uc), tempo de espessamento (TE), em 

condição dinâmica sob pressão e temperatura pré-estabelecidas. Neste teste 

também são definidos a bombeabilidade que são os pares de pontos relacionando 

unidades Bearden (Uc) e percentuais do tempo de espessamento, e o tempo de 

bombeabilidade que é o tempo requerido para que a pasta de cimento atinja 50 Uc. 

O teste é realizado em um consistômetro pressurizado portátil Chandler 

modelo 7716 utiliza um cilindro rotatório equipado com um sistema de eixo e palheta 

que estão fixos por um pino no interior do cilindro. O equipamento é constituído por 

uma câmara de pressão que simula as condições de temperatura e pressão 

utilizadas na operação. 
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4.2.12 DETERMINAÇÃO DE MIGRAÇÃO DE GÁS 

A migração de gás é um processo complexo, influenciado por uma série de 

fatores, tais como controle da massa específica dos fluidos, remoção do fluido de 

perfuração, propriedades da pasta de cimento, hidratação do cimento e aderência 

entre cimento, revestimento e formação. O ensaio foi realizado no equipamento CHA 

- Cement Hydration Analyser da Chandler. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 REDUÇÃO DA MASSA DO CIMENTO 

De acordo com o item 4.2.2 a pasta formulada apresenta um volume de 600 

cm³. A Tabela 5.1 apresenta os valores e a porcentagem da massa de cimento, 

utilizada nas pastas de acordo com a densidade. Neste calculo as concentrações 

dos outros materiais, Tabela 4.1, permanecem inalterados. Nota-se que com o 

aumento da densidade a massa de cimento aumenta em 40%. Portanto, a pasta 

com densidade de 13,5lb/gal representa uma redução de 40% em relação a massa 

de cimento utilizada. 

Tabela 5.1 – Redução da massa de cimento. 

Densidade (lb/gal) Concentração (g) Concentração (%) 

13,5 559,70 100 
15,6 787,72 140 

5.2 ÁGUA LIVRE 

A Tabela 5.2 apresenta os resultados do ensaio de água livre, comparando a 

pasta padrão (cimento e água) com a pasta com vermiculita expandida mícron. 

Observa-se que a pasta padrão apresenta alta porcentagem de água livre, devido à 

ausência dos aditivos e a pasta aditivada não se observa mais água livre. 

Tabela 5.2 – Resultado da porcentagem de água livre. 

Concentração Padrão Aditivada 

% Água Livre 35,92 Zero 
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Conforme Rocha (2010), pastas que evitem a migração de gás tem que 

apresentar teor de água livre menor que 0,25% e para poços inclinados deve ser 

igual à zero. O teor de água livre acima de 0,25% poderia criar um canal formando 

um caminho para a migração de gás. Portanto, a pasta em análise não formaria este 

caminho, evitando a migração de gás. 

5.3 REOLOGIA 

No ensaio de reologia são determinadas as propriedades reológicas das 

pastas de cimento, tais como, viscosidade plástica (VP), limite de escoamento (LE), 

força gel inicial (Gi) e força gel final (Gf). A Tabela 5.3 apresenta os resultados 

obtidos.  

Tabela 5.3 – Resultados das propriedades reológicas. 

Propriedades Pasta Padrão Pasta Aditivada Unidades 

GI 3 59 lbf/100 pé² 
GF 5 116 lbf/100 pé² 
LE 3 78 lbf/100 pé² 
VP 8 236 cP 

Verifica-se que a pasta com vermiculita a presenta alto valor para a força gel 

inicial em relação à pasta padrão. Este resultado demonstra a característica 

tixotrópica da pasta de cimento.  

5.4 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

Os resultados da resistência à compressão estão apresentados na Tabela 

5.4, serão apresentados os valores da pasta aditivada, visto que, a pasta padrão não 
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apresentou resultados satisfatórios. Observa-se que o resultado obtido em 08 horas 

de cura está bem próximo do resultado esperado e o resultado obtido em 24 horas 

de cura está bem acima do resultado esperado. Esta elevação na resistência à 

compressão é devido à dispersão coloidal com 30% de sílica que tem como 

característica melhorar a coesão da pasta de cimento, reduzir a agua de mistura e 

aumentar à resistência a compressão. 

Tabela 5.4 – Resultados da resistência à compressão. 

Tempo de Cura Resultado Esperado Resultado Obtido Unidade 

08 horas 300 311 Psi 
24 horas 600 1013 Psi 

 

5.5 FILTRADO 

O resultado obtido é de 34 ml / 30 minutos do ensaio. É importante observar 

que a pasta em analise não desidratou, ou seja, apresentou fase liquida durante os 

30 minutos do ensaio. Os espaços vazios entre as superfícies lamelares da 

vermiculita aprisionou a água, não deixando que a pasta de cimento perdesse água.  

Conforme Rocha (2010) perda de filtrado menor que 50ml / 30 min têm sido 

reportada para evitar a migração de gás. Acredita-se que a ocorrência de migração 

de gás de curto prazo deve-se a queda da pressão hidrostática no anular, que é 

atribuída à alta perda de filtrado para a formação geológica. Portanto, com o 

resultado obtido espera-se que a pasta evite a migração de gás. 
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5.6 ESTABILIDADE 

Para este ensaio quando a maior diferença entre as seções (fundo e topo) for 

≥ 0,5 lb/gal e o rebaixamento do topo da pasta for > 5mm, a pasta é dita instável e 

deve ser reformulada. Portanto, a diferença tem que ser menor que 0,5 lb/gal e o 

rebaixamento menor que 5 mm. A Tabela 5.5 apresenta os valores obtidos.  

Tabela 5.5 – Resultado da estabilidade. 

Secção Peso no ar Peso na água Densidade (lb/gal) 

I 41,09 24,40 14,05 
II 41,20 24,78 13,88 
III 40,48 24,75 13,65 
IV 40,54 24,76 13,66 

Rebaixamento (mm) Zero Variação da densidade 0,39 

Observa-se que a pasta apresenta valores dentro da faixa permitida para este 

ensaio, que poderão prevenir a queda abrupta da pressão hidrostática e a retração 

de cimento, problemas que podem causar a migração de gás.   

5.7 PESO ESPECÍFICO 

O resultado obtido na balança de lama foi 13,1 lb/gal e o resultado obtido na 

balança pressurizada foi 13,5 lb/gal.  

Conforme Ribeiro (2012), a densidade incorreta da pasta pode resultar no 

desbalanceamento hidrostático e entrada de fluidos na pasta de cimento causando a 

migração de gás. 

O resultado obtido, variação de 0,4 lb/gal, está dentro da faixa de variação de 

densidade aceitável, que é 0,5 lb/gal, como observado no item 5.6. 
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5.8 TEMPO DE ESPESSAMENTO 

O resultado obtido encontra-se na Tabela 5.6. Observa-se que a pasta atingiu 

o tempo de espessamento em 206 minutos e que o tempo de bombeabilidade foi 

atingido em 135 minutos permanecendo bombeável por cerca de 65% do tempo de 

espessamento. Para pasta de cimento com tempo de espessamento muito curto 

pode ocorrer a retração do cimento ocasionando a migração de gás. 

Tabela 5.6 – Resultado do tempo de espessamento. 

Bombeabilidade (Uc) Tempo (mim) 

0% 25% 50% 75% 50 Uc 100 Uc 
20 23 46 56 135 206 

 

5.9 MIGRAÇÃO DE GÁS 

A Figura 5.1 apresenta o resultado obtido no ensaio de migração de gás. 

Observa-se a hidratação do cimento pela curva de temperatura (azul claro), que 

apresenta seu pico máximo em 52°C, após aproximadamente 6 horas de teste. 

Observa-se também que antes deste ponto, inicia-se a diminuição no valor da 

pressão de poro, o que prova a reação de hidratação e pega do cimento. Após 

quase 24 horas de teste observou-se que a taxa de diminuição da pressão de poro 

estava muito baixa, então, manualmente, a pressão de água foi reduzida para 400 

psi, forçando a pressão de poro também diminuir para um valor próximo. Essa 

redução foi realizada para poder se aplicar a injeção de gás nitrogênio à pressão de 

400 psi, e partir deste ponto observar se iria ocorrer ou não a migração de gás. A 

migração é detectada quando, depois de injetado o gás, a pressão de poro retorna a 
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crescer, mostrando que o gás está sendo capaz de passar pelos poros do cimento 

até o outro lado da célula. Após mais 12 horas de teste, a pressão de poro continuou 

a reduzir, não apresentando aumento até o final do teste. Com isso, conclui-se que a 

pasta de cimento evitou a migração de gás. 

 
Figura 5.1 – Resultado da migração de gás. 
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6 CONCLUSÕES 

A pasta com densidade de 13,5lb/gal representa uma redução de 40% em 

relação a massa de cimento utilizada em pastas com densidade de 15,6 lb/gal. O 

teor de água livre igual a zero impediu a criação de um canal, que poderia formar um 

caminho para a migração de gás. A reologia comprovou a característica tixotrópica 

da pasta de cimento, pastas tixotrópicas são usadas para evitar a migração de gás 

(Item 2.7.8). Obteve-se valores acima do mínimo esperado para o ensaio de 

resistência a compressão.  O volume de filtrado abaixo de 50ml / 30mim foi 

necessário para evitar a total desidratação da pasta de cimento frente a zonas 

permeáveis, não permitindo a retração do cimento e a perda da pressão hidrostática, 

problemas que contribui para a ocorrência de migração de gás. O rebaixamento zero 

e a variação de densidade abaixo de 0,5 lb/gal, obtidos no ensaio de estabilidade, 

demonstra que não houve a retração da pasta de cimento.  Esta variação de 

densidade abaixo de 0,5 lb/gal também foi verificada no ensaio de peso especifico 

aparente e peso especifico real da pasta de cimento. A pasta de cimento 

permaneceu bombeável cerca de 65% do tempo de espessamento contribuindo para 

que não ocorra a queda abrupta da pressão hidrostática. A pressão do poro, 

verificada no ensaio de migração de gás, apresentou queda no seu valor, 

significando que, depois de injetado o gás, a pressão de poro não cresceu, 

mostrando que o gás não está sendo capaz de passar pelos poros do cimento até o 

outro lado da célula. 
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Desta forma, formulou-se uma pasta de cimento leve com a adição de 

vermiculita expandida mícron capaz de evitar a migração de gás em cimentação de 

poços perolíferos. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A - Composição química das vermiculitas. 

Mícron Bruta (%) Mícron Expandida (%) 

SiO2 43.477 SiO2 45.650 

MgO 20.503 MgO 19.257 

Al2O3 13.368 Al2O3 11.631 

Fe2O3 12.362 Fe2O3 9.548 

K2O 4.345 CaO 6.085 

SO3 2.307 K2O 3.885 

CaO 2.002 SO3 1.467 

TiO2 0.939 P2O5 0.772 

Cr2O3 0.269 TiO2 0.651 

NiO 0.207 BaO 0.545 

MnO 0.144 Cr2O3 0.178 

SrO 0.039 MnO 0.145 

Rb2O 0.021 NiO 0.125 

ZnO 0.011 SrO 0.047 

  Rb2O 0.010 

 

 

 

APÊNDICE B - Área superficial das vermiculitas. 

Tipo Valor Unidade 

Mícron Bruta 17,06 m²/g 

Mícron Expandida 51,04 m²/g 
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APÊNDICE C - TGA da vermiculita mícron bruta. 

 

 

 

 

APÊNDICE D - TGA da vermiculita mícron expandida. 
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APÊNDICE E - Difratograma da vermiculita mícron bruta. 

 

APÊNDICE F - Difratograma da vermiculita mícron expandida. 
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APÊNDICE G - MEV da vermiculita mícron bruta. 

 

 

 

 

APÊNDICE H - MEV da vermiculita mícron expandida. 

 


