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RESUMO  

_____________________________________________________________________ 

Muitos desafios têm sido apresentados na construção de poços, dentre eles o de evitar o 
influxo de fluidos durante a perfuração e cimentação. A migração de gás é resultante do 
desequilíbrio de pressões dentro do poço, quando a pressão do poço se torna menor que 
a da zona contendo o gás, e na cimentação isso ocorre durante o período de transição da 
pasta (de fluido para sólido). Nesse trabalho foi desenvolvida uma metodologia para 
avaliar a criticidade da migração de gás durante a perfuração e operações de cimentação 
de poços. Foi considerado o conceito de força gel e através de ensaios experimentais, 
determinado o tempo inicial da migração de gás. Foi desenvolvido um modelo 
mecanicista para obter a equação que avalia o deslocamento da bolha através dos 
fluidos enquanto eles gelificam. Por ser um comportamento dependente do tempo, 
foram feitos ensaios reológicos dinâmicos de viscosidade em função do tempo. Para os 
fluidos de perfuração analisados verificou-se que é desejável que possuam uma 
gelificação rápida e não progressiva de forma a reduzir a migração de gás sem 
comprometer a janela operacional (diferença entre pressão de poros e fratura). Para as 
pastas analisadas verificou-se que a mais adequada é a que se mantém fluida por mais 
tempo abaixo do valor do gel crítico, mantendo a pressão hidrostática acima da pressão 
da zona de gás, e ao atingir esse valor, gelifique rapidamente, reduzindo a migração de 
gás. O modelo permite simular previamente as condições operacionais e propor 
mudanças no projeto da operação e dos fluidos de forma a obter a condição mais segura 
para a construção do poço. 
_____________________________________________________________________ 

Palavras-Chaves: Construção de poços. Migração de gás. Reologia de fluidos. 
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ABSTRACT  

_____________________________________________________________________ 

Many challenges have been presented in petroleum industry. One of them is the 
preventing of fluids influx during drilling and cementing. Gas migration can occur as 
result of pressure imbalance inside the well when well pressure becomes lower than gas 
zone pressure and in cementing operation this occurs during cement slurry transition 
period (solid to fluid). In this work it was developed a methodology to evaluate gas 
migration during drilling and cementing operations. It was considered gel strength 
concept and through experimental tests determined gas migration initial time. A 
mechanistic model was developed to obtain equation that evaluates bubble displacement 
through the fluid while it gels. Being a time-dependant behavior, dynamic rheological 
measurements were made to evaluate viscosity along the time. For drilling fluids 
analyzed it was verified that it is desirable fast and non-progressive gelation in order to 
reduce gas migration without affect operational window (difference between pore and 
fracture pressure). For cement slurries analyzed, the most appropriate is that remains 
fluid for more time below critical gel strength, maintaining hydrostatic pressure above 
gas zone pressure, and after that gels quickly, reducing gas migration. The model 
developed simulates previously operational conditions and allow changes in operational 
and fluids design to obtain a safer condition for well construction. 
_____________________________________________________________________ 

Keywords: Well construction. Gas migration. Fluids rheology. 
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“Uma pessoa inteligente resolve um problema, um 
sábio previne-o”.  

(Albert Einstein)              
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Introdução 

Gustavo Henrique Vieira Pereira Pinto, Dezembro/2012 2 

1 Introdução 

Na perfuração rotativa utilizada em poços de petróleo, as rochas são cortadas 

pela ação da rotação e peso aplicados a uma broca existente na extremidade da coluna 

de perfuração. Os fragmentos da rocha são continuamente removidos através do fluido 

que é injetado, retornando posteriormente pelo espaço anular formado entre o poço e a 

coluna.  

Numa determinada profundidade, a coluna de perfuração é retirada e é descida 

uma tubulação de aço (revestimento) que é cimentada para prover isolamento das rochas 

atravessadas, suporte estrutural e proteção contra a corrosão e com isso permitir o 

avanço da perfuração com segurança. 

Os fluidos de perfuração são constituídos por misturas complexas de sólidos, 

líquidos e até gases.  A operação de cimentação é muito importante para a construção do 

poço, e caso não seja bem sucedida, poderá requerer correções de difícil solução.  

Uma das principais funções da pasta de cimento é o isolamento hidráulico entre 

as zonas portadoras de fluidos. Para que o espaço anular seja preenchido com o cimento 

é necessário que o fluido de perfuração seja completamente removido, caso contrário 

pode-se criar um canal formado pelo fluido remanescente, que irá intercomunicar duas 

zonas, prejudicando o isolamento hidráulico, conforme mostra a Figura 1.1. 

 

              

 

Figura 1.1 Canalização devido deficiência na cimentação (Nelson e Guillot, 2006). 
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Para otimizar a eficiência de deslocamento é necessário que haja uma boa 

centralização do revestimento e que o fluido de perfuração seja tratado de forma a 

reduzir sua viscosidade e gel, facilitando a sua remoção. Outras ações que auxiliam a 

remoção e que podem ser implementadas são: movimentação da tubulação, seja por 

rotação ou reciprocação (ciclos alternados de movimentação vertical); utilização de 

tampões de borracha no interior do revestimento, para separar mecanicamente os fluidos 

envolvidos; e o bombeio de colchões quimicamente compatíveis e otimizados, para 

separar o fluido do poço da pasta de cimento, evitando sua contaminação. 

O isolamento hidráulico é importante para garantir o controle não apenas dos 

fluidos produzidos, mas também dos injetados. Caso a cimentação esteja deficiente, 

durante operações de fraturamento hidráulico ou acidificação, por exemplo, o fluxo 

pode ser redirecionado para outra zona e, em situações mais drásticas, promover o 

colapso do revestimento, aprisionando todas as ferramentas que por ventura estejam 

abaixo deste local colapsado e, conseqüentemente, ocasionar a perda do poço. Além 

disso, quando o fluido é um gás, o fenômeno se torna potencialmente perigoso visto que 

ele pode migrar até a superfície, causando a pressurização do anular com possibilidade 

de conduzir a um blowout (fluxo descontrolado de fluidos) com resultados catastróficos 

e perda do poço. 

Mesmo que todos os procedimentos para posicionamento do revestimento e 

limpeza do espaço anular, através da remoção eficiente do fluido de perfuração, tenham 

sidos realizados, existem outros processos que ocorrem durante a pega da pasta de 

cimento que podem influenciar no perfeito isolamento hidráulico. 

O estado físico da pasta progride de um líquido, transmitindo sua completa 

pressão hidrostática, imediatamente após seu posicionamento no poço, passando para 

um gel após certo tempo em condições estáticas, cujas partículas de cimento criam 

estruturas coesivas que suportam parte de seu peso. 

O principal fator de controle da pressão do intervalo permeável é a pressão de 

poros da matriz do cimento. Como ela é maior que a pressão da zona, por exemplo, de 

gás, este não é capaz de invadir essa estrutura. Entretanto a pressão dentro da matriz do 

cimento é função do volume de água nela contida e sua redução corresponde à redução 

na sua pressão, permitindo a invasão de gás conforme apresentado na Figura 1.2. A 

perda de água pode ocorrer de duas maneiras principais: a própria hidratação do 

cimento que consome parte da água e a perda de filtrado para formação (Al-Buraik et 

al., 1998). 
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Figura 1.2. Interface entre a parede do poço e a formação. 

 

 

Evitar a migração de gás é, ainda hoje, um dos grandes desafios a serem 

superados na cimentação de poços. Desde 1960 esforços têm sido despendidos em 

pesquisas visando compreender os mecanismos que regem esse fenômeno. Entretanto, 

as soluções propostas até então não tem sido completamente eficientes. A razão para 

essa preocupação é a expressiva quantidade de poços, nos mais diversos campos do 

mundo, onde o problema ainda ocorre. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem 

milhares de poços que apresentaram problemas de migração de gás e foram 

abandonados por exigências governamentais (Talabini et al., 1993). 

Um dos acidentes de grandes proporções mais recente foi o de Macondo, 

operado pela British Petroleum com a sonda Deepwater Horizon, no Golfo do México, 

em 20/4/10, onde 11 pessoas morreram e das 115 que se salvaram, 17 ficaram bastante 

feridas. Dentre uma série de fatores que levaram ao acidente, a falha na operação de 

cimentação foi uma das principais causas. Em 87 dias de vazamento estima-se um 

derramamento de óleo de aproximadamente 4,9 milhões de barris e o prejuízo para a 

British Petroleum foi de aproximadamente 42 bilhões de dólares. 

No Brasil, diversos problemas de migração de gás também já ocorreram. O 

impacto econômico de se evitar esse fenômeno é significativo. O insucesso de uma 

cimentação frente a uma zona de gás irá, na melhor das hipóteses, requerer uma 

correção da cimentação e em casos extremos, levar à perda do poço. 
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Ainda no Brasil, outros acidentes ocorreram, por exemplo, o de Enchova na 

Bacia de Campos, em 1988, onde durante uma tentativa de realizar uma operação de 

recimentação ocorreu uma invasão de gás no poço. Foi necessário construir dois poços 

de alívio para sanar o vazamento.  

Os métodos disponíveis para avaliação da migração de gás, até então, têm sido 

focados numa análise qualitativa, indicando maior ou menor possibilidade da 

ocorrência.  

O objetivo desse trabalho foi desenvolver uma metodologia para avaliação 

quantitativa da migração de gás durante a construção de poços de petróleo. Foi feita 

uma associação entre o conceito da força gel com ensaios reológicos dinâmicos de 

viscosidade em função do tempo, até então não contemplada em outros trabalhos. 

Através de um equilíbrio de forças atuantes na bolha de gás, foi possível obter uma 

equação que permite avaliar, de forma quantitativa, o deslocamento da bolha de gás 

dentro do poço, através dos fluidos, enquanto eles gelificam. A metodologia permite 

propor mudanças no projeto da construção do poço de forma a garantir o isolamento 

hidráulico durante a construção do poço, evitando os problemas que podem gerar a 

migração de gás do reservatório para o poço e seu possível deslocamento até a 

superfície, de forma inesperada e descontrolada, colocando em risco a segurança e a 

estrutura do poço. Propõe-se utilizar o resultado desta tese, como um módulo adicional, 

num software que já é atualmente usado na indústria de petróleo para projeto de 

operações de cimentação. 
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2 Aspectos Teóricos 

Neste capítulo é feita uma abordagem da fundamentação teórica sobre a 

construção de poços, fluidos de perfuração, pastas de cimento e reologia. 

 

2.1 Construção de poços de petróleo 

A construção de poços tem levado a indústria do petróleo a buscar metodologias 

que reduzam paradas operacionais durante a operação de perfuração, especialmente 

devido aos elevados custos envolvidos na atividade. O desenvolvimento de fluidos que 

possuam a capacidade de controle das pressões da formação, transporte dos cascalhos 

gerados do fundo do poço até a superfície, mantenham a estabilidade mecânica do poço, 

resfriem a broca, dentre outras características, é essencial no projeto do poço. 

O projeto dos fluidos deve contemplar características de baixa viscosidade em 

altas taxas de cisalhamento, para reduzir ao máximo as perdas de carga, e alta 

viscosidade em baixas taxas, para não prejudicar a capacidade de carrear os sólidos, 

mesmo em velocidades baixas. Adicionalmente, paradas de bombeio ocorrem com 

freqüência durante a perfuração de um poço, tornando desejável que o fluido apresente 

uma característica denominada gelificação. 

A gelificação é um processo regido por reações intermoleculares que promovem 

o aumento da viscosidade com o tempo. Ela começa quando o fluido fica em repouso e 

é uma propriedade fundamental em fluidos de perfuração, pois evita que sólidos que 

vinham sendo transportados sedimentem quando a bomba é desligada. A tendência à 

gelificação é maior em baixas temperaturas, típicas de águas profundas, cada vez mais 

comuns no cenário offshore brasileiro. Entretanto, após a formação da estrutura 

gelificada, a energia requerida para quebrá-la e recomeçar o escoamento do fluido pode 

ser maior e, conseqüentemente, um pico de pressão pode ser gerado. Desta forma, o 

fluido gelificado pode induzir picos de pressão quando a bomba é religada, podendo 

atingir a pressão de fratura da formação, trazendo riscos à operação. Portanto, o fluido 

deve apresentar um aumento rápido e não progressivo de sua gelificação, evitando picos 

de pressão quando a circulação for retomada (Pinto et al., 2008). 

A cimentação de poços de petróleo é considerada uma operação crítica, não só 

durante sua construção, como também em intervenções que ocorrem durante toda a vida 

do poço. A cimentação primária consiste no bombeio de pasta de cimento para o espaço 

anular compreendido entre a formação e o tubo de revestimento, com o objetivo 
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principal de suportar os tubos de revestimento, proteger o revestimento da corrosão por 

fluidos da formação e promover isolamento hidráulico entre diferentes zonas da 

formação, evitando a migração de fluidos pelo espaço anular. 

Os revestimentos utilizados na construção de poços são classificados como: 

revestimento condutor, de superfície, intermediário e de produção, conforme Figura 2.1. 

O revestimento condutor é o mais curto, tendo como objetivo evitar a erosão das 

camadas superficiais inconsolidadas. No mar ele pode ou não ser cimentado, havendo 

casos em que ele é simplesmente cravado no solo. O revestimento de superfície é o 

segundo revestimento descido no poço. Além de manter a integridade do poço, previne 

a contaminação de formações contendo água doce, salmoura, óleo ou gás pelo fluido de 

perfuração. O revestimento intermediário pode isolar zonas com pressões anormalmente 

baixas ou altas, zonas fraturadas e que apresentem perda de circulação. O revestimento, 

ou liner, de produção é o último a ser descido no poço e seu objetivo é isolar as 

diferentes zonas abaixo e acima da zona de produção (Miranda, 2008). 

 

 

 

Figura 2.1. Revestimentos de um poço de petróleo (Miranda, 2008). 

 

 

Para o projeto da pasta de cimento, devem-se conhecer vários parâmetros: 

profundidade vertical e medida do poço, inclinação do poço, tipo de revestimento 

(diâmetro externo e interno), diâmetro do poço, temperaturas de circulação e estática, 

pressões de poros e de fratura, tipo de formação e presença ou não de gás na formação. 
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A massa específica dos fluidos usados na operação de cimentação deve ser 

avaliada de modo a gerar uma pressão que fique dentro da janela operacional, ou seja, 

maior que a pressão de poros, impedindo a invasão de fluidos da formação para o poço, 

e menor que a pressão de fratura, para evitar a fratura da formação e a conseqüente 

invasão da pasta para seu interior. 

Portanto, a pasta de cimento deve: ser de fácil mistura e bombeio; apresentar 

propriedades reológicas apropriadas para deslocar eficientemente o fluido de perfuração 

presente no espaço anular revestimento/formação; ser impermeável ao gás, caso 

presente; desenvolver resistência à compressão rapidamente após o término de seu 

deslocamento; desenvolver aderência nas interfaces formação/cimento/revestimento; e 

apresentar baixo valor de perda de fluido no caso de formação permeável, para evitar a 

invasão de fluido da pasta para a formação. 

 

2.1.1 Fluidos de perfuração e completação 

Os tipos de fluidos mais utilizados na perfuração e completação de poços de 

petróleo são: à base de água, à base de óleo natural, à base de óleo sintético, gasosos 

(nitrogênio, ar ou gás natural), mistos (névoas, espuma ou fluidos aerados). 

As principais funções dos fluidos de perfuração são: reter os fluidos das 

formações impedindo influxos; remover para a superfície os cascalhos cortados pela 

broca; limpar, resfriar e lubrificar a coluna de perfuração e a broca; evitar 

desmoronamento das paredes do poço; manter os cascalhos em suspensão, quando não 

houver circulação; transmitir potência hidráulica à broca; e evitar ataques à coluna de 

perfuração. 

Já o fluido de completação é uma solução isenta de sólidos em suspensão, 

utilizada nas operações de completação de poços de óleo ou gás sem causar dano às 

zonas produtoras. É utilizado no poço para facilitar as operações que antecedem o inicio 

da produção do poço, tais como descida de telas, liners de produção, packers, canhoneio 

da zona produtora, etc. 

 

2.1.1.1 Aditivos utilizados nos fluidos 

O controle da massa específica é um dos fatores básicos na prevenção de influxo 

de fluidos da formação, visto ser a propriedade responsável pela geração da pressão 

hidrostática. A baritina e a hematita são aditivos utilizados para aumentar a massa 

específica, sendo a baritina a mais utilizada. A remoção mecânica de sólidos, seguida ou 
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não de diluição, é usada para reduzir a massa específica. Valores de massa específica 

elevados podem criar problemas na perfuração, tais como: dano à formação, redução da 

taxa de penetração, prisão diferencial e perda de circulação. Seu valor deve estar num 

intervalo aceitável, sendo acrescida uma margem de segurança em relação à massa 

específica equivalente à pressão de poros da formação esperada na fase do poço, 

normalmente entre 0,3 e 0,5 lb/gal. A massa específica também influencia nas perdas de 

carga por fricção ao longo do percurso do fluido de perfuração, e nos orifícios, tais 

como: jatos da broca e no choke ajustável. 

A salinidade é a concentração de sais no fluido de perfuração. Os sais são 

incorporados ao fluido de perfuração como aditivos ou como contaminantes. Neste 

último caso, um aumento ou diminuição da salinidade pode indicar influxo de água 

salgada ou de água doce da formação para o poço, implicando na sua floculação e o 

conseqüente acréscimo da viscosidade, da força gel e do filtrado. 

 

2.1.2 Cimento Portland 

O cimento consiste de um ligante hidráulico ativo, ou seja, um material que liga 

partículas sólidas e solidifica pela interação com água, sendo capaz de solidificar 

mesmo imerso em água (hidráulico) e sem a adição de um ativador (ativo). O cimento 

Portland é produzido pela moagem do clínquer, que é um material formado pela 

calcinação das matérias primas que devem conter quantidades apropriadas de cálcio, 

sílica, alumina e ferro. As principais matérias primas utilizadas na fabricação de 

cimento são: calcário, argila e algum minério contendo óxido de ferro e/ou alumínio, 

caso esses óxidos não estejam presentes em quantidade suficiente na argila. A 

nomenclatura utilizada na química de cimento é apresentada na  Tabela 2.1 e a 

composição mineralógica na Tabela 2.2 (Nelson e Guillot, 2006). 
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Tabela 2.1. Nomenclatura da química de cimento. 

 

 

 

 

Tabela 2.2. Composição mineralógica do clínquer de cimento Portland. 
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As principais características das fases constituintes do cimento são descritas a seguir:  

 

� Silicato tricálcico (C3S) 

Depois do C3A, é o constituinte que apresenta maior velocidade de hidratação. 

Também denominado como Alita, é o composto mais abundante e o mais importante da 

composição do cimento. Tem papel fundamental no controle da pega e no 

desenvolvimento de resistência inicial do cimento.  

� Silicato bicálcico (C2S) 

Exerce pouca influência no desenvolvimento da resistência inicial do cimento, mas é 

muito importante no desenvolvimento da resistência final. Também denominado Belita, 

é o composto do cimento que apresenta menor velocidade de hidratação.  

� Aluminato tricálcico (C3A) 

É o composto do cimento que apresenta maior velocidade de hidratação. A adição 

de gesso na fabricação de cimento tem como função controlar a hidratação desta fase 

para evitar a pega imediata da pasta. É importante que o teor de C3A seja baixo para 

evitar o ataque do cimento por sulfato. 

� Ferro-aluminato tetracálcico (C4AF) 

É o componente que fornece a coloração cinza ao cimento devido à presença de 

ferro. Libera baixo calor de hidratação e reage menos rapidamente que o C3A. Controla 

a resistência a corrosão química do cimento. 

 

No Brasil são utilizados dois tipos de cimento na cimentação de poços: Cimento 

Portland Classe G, que é padronizado pelo Instituto Americano de Petróleo (API), pela 

Organização de Padronização Internacional (ISO) e pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e o Cimento Portland Classe Especial, que é padronizado 

pela ABNT. São definidos conforme norma NBR-9831 da ABNT (2006): "Aglutinante 

hidráulico obtido pela moagem de clínquer Portland, constituído em sua maior parte por 

silicatos de cálcio hidráulicos e que apresenta características especiais para uso em 

poços de petróleo, assim como produzido. Na fabricação, a única adição permitida é a 

de sulfato de cálcio durante a moagem”. 

A Tabela 2.3 apresenta a especificação do Cimento Portland Classe G e do 

Cimento Portland Classe Especial de acordo com a Norma NBR 9831 (2006). 
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Tabela 2.3. Especificação do cimento Portland classe G e especial (NBR 9831, 2006). 
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Para se obter uma pasta com características apropriadas para cada cenário, 

diferentes classes de aditivos são utilizadas, conforme descritas a seguir.  

 

2.1.2.1 Aditivos utilizados nas pastas de cimento 

As pastas de cimento devem ser projetadas para apresentarem propriedades 

físicas e químicas otimizadas tanto durante o estado líquido, quanto no estado sólido.  

No estado líquido, a pasta deve apresentar massa específica e propriedades reológicas 

que atendam à janela operacional e às exigências de substituição do fluido de 

perfuração. Também deve apresentar tempo de espessamento longo o suficiente para 

completar a operação de bombeio até a posição desejada no poço e desenvolvimento da 

resistência dentro do tempo necessário para a retomada da operação. Além disso, deve 

ter perda de fluido controlada e ser resistente à migração de fluidos, tais como água e 

gás. No estado sólido, o cimento deve ter baixa permeabilidade e ser resistente às 

condições do fundo de poço, relativas à pressão e temperatura (Rocha, 2010).  

A adição de produtos químicos às pastas de cimento tem o objetivo de modificar 

suas propriedades, conforme as condições de poço ou operação. Esses aditivos, 

utilizados em pastas de cimento são classificados em várias funções, conforme seu 

desempenho, tais como: aceleradores de pega, adensantes, agente antiretrogressão, 

agente tixotrópico, antiespumante, controlador de migração de gás, dispersante, 

estendedores, redutor de filtrado, retardador de pega, etc. Dentre estes, os mais 

utilizados estão listados a seguir: 

 

Aceleradores de pega 

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 numa 

rápida formação do gel C-S-H, que é responsável pela pega do cimento. Os mais 

utilizados são o cloreto de sódio, que a 2% funciona como acelerador, contudo, em 

concentrações maiores do que 6%, apresenta o comportamento contrário, retardando a 

pasta, e o cloreto de cálcio, que apresenta efeitos colaterais, como: o aumento do calor 

de hidratação, aumento da viscosidade, desenvolvimento mais rápido de resistência à 

compressão, aumento da retração da pasta e aumento da permeabilidade final do 

cimento com redução da resistência aos sulfatos (Nelson e Guillot, 2006). 
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Dispersantes 

Reduzem a viscosidade aparente, o limite de escoamento e a força gel das pastas, 

melhorando suas propriedades de escoamento. 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 polinaftaleno sulfonato de sódio. A 

adição de dispersantes pode produzir efeitos secundários indesejáveis, tais como, 

aumento da água livre e decantação dos sólidos, tornando a pasta menos estável, bem 

como influenciando no tempo de pega. 

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 às forças de repulsão geradas entre as moléculas do aditivo adsorvidas nas 

partículas de cimento, cuja origem pode ser eletrostática e/ou através de repulsão 

estérica, dependendo da composição do aditivo (Roncerro, 2000). 

 

Antiespumante 

Este aditivo 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 (Nelson e Guillot, 2006). 

 

Retardadores de pega 

Ao contrário dos aditivos aceleradores de pega os 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. Os retardadores mais utilizados, os lignosulfonatos, são 

polímeros não refinados, obtidos de polpa de madeira, contendo compostos sacarídeos 

(Nelson e Guillot, 2006). 

 

Controladores de filtrado 

A perda de filtrado obtida em testes API para uma pasta de cimento pura (sem 

aditivo) geralmente supera 1.500 mL/30 min. Com freqüência são necessárias pastas 
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com perdas tão baixas quanto 50 mL/30 min. Para reduzir o filtrado são adicionados à 

pasta aditivos controladores de filtrado, que diminuem a velocidade de filtração pela 

redução da permeabilidade do reboco e/ou pelo aumento da viscosidade da fase aquosa. 

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

os mais utilizados. Se adsorvem na superfície dos grãos do reboco diminuindo o 

tamanho dos poros, formando agregados coloidais que bloqueiam os poros, reduzindo, 

portanto, a permeabilidade do reboco. Naturalmente aumentam também a viscosidade 

da água de mistura, entretanto de forma controlada, para não prejudicar a mistura da 

pasta (Gouvêa, 1994).  

O rendimento do controlador de filtrado é aumentado em pastas bem dispersas. 

Portanto, a adição de dispersante em pastas contendo aditivo controlador de filtrado 

reduz a sua viscosidade e melhora o controle do filtrado (Nelson e Guillot, 2006). Em 

geral, pastas modificadas com látex apresentam menor filtrado, baixa permeabilidade, 

maior elasticidade e requerem uma quantidade menor de água quando formuladas com a 

mesma massa específica. Látex à base de estireno-butadieno tem sido usado na 

formulação de pastas resistentes à migração de gás (Parcevaux, 1985). 

 

Estendedores 

Operações de cimentação frente às formações inconsolidadas, em zonas de baixa 

pressão, ou em casos em que é necessário utilizar uma extensa coluna de cimento, onde 

a pressão exercida pela pasta seria muito alta, requerem a utilização de pastas de 

cimento de baixa massa específica, sendo necessário o uso de aditivos estendedores, que 

são classificados como: 

� Estendedores por água: permitem a adição de água em excesso à pasta sem 

ocasionar sedimentação, exemplo, argilas. 

� Estendedores por materiais leves: possuem massa específica menor do que a do 

cimento.  

� Estendedores gasosos: consistem de nitrogênio ou ar que geram uma pasta 

espumada que pode atingir massa específica de até 0,7 g/cm3 (6 lb/gal), com 

resistências relativamente altas, controle de migração de gás, controle de fluxo 

de água superficial e tenacidade maior do que de pastas de cimento 

convencionais. Entretanto existem dificuldades operacionais para o preparo 

(Biezen e Ravi, 1999; Davies e Hartog, 1981; White, 2000; Reddy, 2002; Rae e 

Di Lullo, 2004 a 2004b). 
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A bentonita é a argila mais utilizada na composição de pastas de cimento estendidas. 

É constituída por montmorilonita de sódio e expande várias vezes o seu volume original 

quando em contato com água, resultando em maior viscosidade, gel e habilidade em 

suspender os sólidos. A adição de argila permite a adição de um maior teor de água à 

pasta sem ocasionar a sua sedimentação. Pastas estendidas com terra diatomácea são 

leves devido à baixa massa especifica desse material e à grande quantidade de água 

requerida pela terra diatomácea (Nelson e Guillot, 2006). As pastas leves mais utilizadas 

no Brasil são pastas estendidas com bentonita, apresentando como vantagem o baixo 

custo, no entanto apresentam baixa resistência mecânica. 

Em pastas de cimento com microesferas ocas de vidro ou cerâmica, a massa 

especifica da pasta pode atingir 1 g/cm³ (8 lb/gal). Devido à grande diferença de massa 

específica entre ela e o cimento, pode ocorrer segregação, fazendo com que a 

microesfera fique concentrada no topo da mistura, dificultando a homogeneização da 

pasta. Para contornar esse problema, pode adicioná-la na água de mistura (Smith, 2003). 

 

Controladores de migração de gás 

A migração de gás pode ser combatida de várias maneiras. Um primeiro passo é 

otimizar o processo de remoção e em paralelo otimizar as propriedades da pasta.  

Atualmente existem diversos sistemas de pastas de cimento antimigração de gás. 

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

poros da formação contendo de gás.  São divididas em duas categorias (Nelson e 

Guillot, 2006): 

� Cimento espumado – essas pastas são mais efetivas próximas à superfície, pois 

perdem a compressibilidade sob pressões muito altas. É importante manter o volume 

de gás abaixo de 30% para não aumentar a permeabilidade do cimento curado. 

� Geradores de gás in situ – 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.  
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Há vários sistemas desenvolvidos para reduzir a permeabilidade da pasta durante a 

fase de transição: 

� 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 as condições mecânicas da pasta e reduzem a perda de filtrado. Em 

pastas com força gel estática crítica inferior a 150 Pa (condição de alto risco) é 

recomendado utilizar filtrado controlado e aditivo controlador de migração de gás.  

� Partículas finas – atuam preenchendo e fechando os poros. Geralmente utiliza-se 

sílica ativa que possui diâmetro médio de 1µm; 

� Micro gel polimérico – preenche os poros da pasta e bloqueia os 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.  

 

Taxas de perda de filtrado API 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, devido à possibilidade de a água formar 

um canal em uma grande extensão do poço. 

Pastas tixotrópicas, que possuem redução na viscosidade quando aplicada uma taxa 

de cisalhamento, e aumentam a viscosidade quando permanecem em repouso, 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. Pastas tixotrópicas podem ser preparadas 

de várias maneiras, incluindo a adição de bentonita, de certos sais de sulfato ou 

polímeros reticuláveis. 
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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. 

Pastas com pega em ângulo reto, ou seja, cujo tempo de transição entre 50 UC e 100 

UC (Unidade de Consistência), muito curto, podem ser definidas como sistemas bem 

dispersos que não mostram tendência à gelificação progressiva e que têm pega quase 

instantânea. Esses sistemas são capazes de manter a pressão hidrostática na zona de gás 

até o momento da pega do cimento. Essas pastas são caracterizadas por serem muito 

fluidas durante o teste de tempo de espessamento até a cura, quando adquirem alta 

viscosidade, chegando a 100 UC em poucos minutos. Em geral esse comportamento é 

apresentado por pastas para temperaturas acima de 120ºC. 

Porém, foi demonstrado que o perfil de cura da pasta, apresentado no ensaio API de 

tempo de espessamento, não é representativo do modo pelo qual a pasta irá desenvolver 

força gel em condições estáticas. Por isso, o termo pega em ângulo reto, que é obtido 

por uma análise em condições dinâmicas, não pode ser confundido com o termo tempo 

de transição curto, que é determinado em condições estáticas (Rogers et al., 2004). 

Cimentos que exibem expansão volumétrica têm sido recomendados para uso em 

situações onde um canal micronaular, que não esteja preenchido pela pasta, possa ser o 

caminho para a migração de gás. Há 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. Pastas de cimentos expansíveis não são efetivas 

para selar canais microanulares quando a formação adjacente não tem rigidez suficiente 

para confinar a pasta e impor uma tensão de confinamento adequada. 

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. Esse tipo de pastas é 

obtido pela adição de polímeros elastoméricos, tais como, borracha, termoplásticos e 

látex. Pastas espumadas também apresentam maior flexibilidade do que pastas 

tradicionais. 

 

2.1.2.2 Hidratação do cimento 

Na química de cimento, a hidratação é uma reação do cimento com água, 

gerando mudanças químicas e fisico-mecânicas, tendo como conseqüência a pega e 

solidificação do cimento (Hewlett, 2001). 
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Fatores que influenciam a cinética da hidratação:  

� Composição das fases do cimento e presença de diferentes íons no interior das 

redes cristalinas da fase do clínquer (fase do cimento obtida antes da adição do 

sulfato de cálcio); 

� Distribuição granulométrica e superfície específica do cimento; 

� Razão água / cimento; 

� Temperatura de cura; 

� Presença de aditivos químicos. 

Como a solubilidade dos compostos anidros é muito mais alta do que a dos 

compostos hidratados, o cimento é totalmente hidratado, desde que haja água suficiente. 

 

Hidratação dos constituintes do cimento 

O C3S é o principal constituinte do cimento, representando cerca de 70% do 

total. As Equações (2.1) e (2.2) mostram esquematicamente as reações de hidratação 

para o C3S e para o C2S. Os produtos de hidratação para os dois constituintes da fase 

silicato consistem de silicato de cálcio hidratado e hidróxido de cálcio cristalino (CH, 

pela notação de química de cimento), também conhecido por portlandita. 

 

 CHHSCHSC 362 3233 +→+  (2.1) 

 

 CHHSCHSC +→+ 3232 42  (2.2) 

 

O hidrato de silicato de cálcio não tem exatamente a composição C3S2H3, pois as 

razões C:S e H:S dependem de vários fatores, tais como: concentração de cálcio na fase 

aquosa, temperatura, presença de aditivos, além de tempo de hidratação. Esse produto é 

praticamente amorfo e é conhecido como gel C-S-H e considerado o principal ligante do 

cimento solidificado na temperatura ambiente (Nelson e Guillot, 2006). 

Apesar do pequeno teor da fase aluminato, especialmente o C3A, ela é a mais 

reativa em tempos curtos de hidratação, exercendo uma influência significativa nas 

propriedades reológicas da pasta de cimento e no desenvolvimento inicial de resistência 

do cimento solidificado. 

Os produtos de hidratação do C3A são cristalinos e não formam uma camada 

protetora em sua superfície, ocasionando uma hidratação muito rápida denominada pega 

rápida (flash set). Para controlar a hidratação do C3A, se adiciona gesso ao clínquer na 
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concentração entre 3 e 5%. Ao entrar em contato com a água, parte do gesso se dissolve 

e os íons cálcio e sulfato em solução reagem com os íons aluminato e hidroxila 

liberados pelo aluminato tricálcico formando o trissulfoaluminato de cálcio hidratado, 

conhecido por etringita, conforme Equação (2.3). 

 

 ( )etringitaCSHACHCSHAC 32323 3.263 →++  (2.3) 

 

Hidratação do cimento à temperatura ambiente 

A hidratação do cimento é mais complexa do que a hidratação das fases puras, 

pois as reações de cada fase ocorrem simultaneamente em diferentes taxas, 

influenciando umas nas outras. A hidratação do C3A é influenciada pela portlandita, 

gerada na hidratação da fase silicato, reforçando o efeito retardador do gesso. Além 

disso, as fases do clínquer não são puras, o que afeta a reatividade. 

É possível monitorar as taxas de reação por meio da quantidade de calor liberado 

em função do tempo, visto que as reações de hidratação do cimento são exotérmicas. 

Cinco estágios podem ser identificados no processo, conforme a Figura 2.2. 

I - Período de Pré-Indução; II - Período de Indução; III - Período de Aceleração; IV - 

Período de Desaceleração e V - Período de Difusão. 

 

 

 

Figura 2.2. Calor de hidratação do cimento Portland (Nelson e Guillot, 2006). 

 



Aspectos Teóricos 

Gustavo Henrique Vieira Pereira Pinto, Dezembro/2012 22 

Os diferentes períodos do processo de hidratação do cimento são apresentados a 

seguir: 

� Estágio I - período de pré-indução 

Após o contato entre o cimento e a água, ocorre rápida dissolução das espécies 

iônicas, gerando uma intensa liberação de calor. Os álcalis se dissolvem completamente, 

liberando os íons K+, Na+ e SO4
-2. O sulfato de cálcio dissolve-se até a saturação, 

liberando os íons Ca2+ e SO4
-2 adicionais. Nesta etapa o C3S se dissolve, com 

precipitação de uma camada de C-S-H sobre a superfície da partícula de cimento, e 

como a razão CaO / SiO2 do hidrato produzido é menor do que a no C3S, ocorre 

aumento na concentração dos íons Ca+2 e OH- na fase líquida. Íons de silicato também 

entram na fase líquida, mas sua concentração permanece muito baixa, entre 2 e 10%.  

O C3A dissolve-se e reage com íons Ca+2 e SO4
-2 presentes na fase líquida, 

formando a etringita, que também precipita na superfície das partículas de cimento. O 

teor de C3A hidratado neste período varia entre 5 e 25%, em função do tipo de cimento 

e da concentração de Al+3 na fase líquida permanecer muito baixa. A fase ferrita reage 

de forma similar à fase de aluminato.  

Apenas uma pequena fração de C2S reage na fase de pré-indução, com 

precipitação de C-S-H e com liberação de íons Ca+2 e SO4
-2 para a fase líquida. A rápida 

hidratação inicial é reduzida pela deposição de uma camada de produtos hidratados na 

superfície do cimento, formando uma barreira entre o material não hidratado e a 

solução, o que causa aumento na concentração dos íons dissolvidos na fase líquida em 

contato com o material não hidratado (Hewlett, 2001). 

� Estágio II - período de indução 

Também denominado por período de dormência, é caracterizado por redução 

significativa da taxa de hidratação por um período de algumas horas, e, 

consequentemente, a taxa de liberação de calor cai drasticamente. A concentração de 

SO4
-2 permanece constante já que a fração consumida para a formação de etringita é 

reposta pela dissolução de teores adicionais de sulfato de cálcio (Hewlet, 2001). Neste 

período a fase C-S-H precipita lentamente enquanto que a concentração de hidróxido de 

cálcio na fase líquida continua a aumentar. A precipitação do hidróxido de cálcio inicia 

quando a supersaturação crítica é atingida. A hidratação volta a ocorrer em taxas 

significativas, marcando o final do período de indução (Nelson e Guillot, 2006). 
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� Estágio III - período de aceleração 

Neste período a hidratação é novamente acelerada e é controlada pela nucleação e 

crescimento dos produtos de reação. A taxa de hidratação do C3S aumenta e o segundo 

estágio de C-S-H é formado. Ocorre também significativa hidratação do C2S. O 

hidróxido de cálcio cristalino (portlandita) precipita e a concentração de íon Ca+2 na 

fase líquida começa a reduzir. O sulfato de cálcio é totalmente dissolvido e a 

concentração de íons SO4
-2 na fase líquida diminui gradualmente, em função da 

formação de etringita e da adsorção de SO4
-2 na superfície da fase C-S-H formada 

(Hewlett, 2001). 

� Estagio IV e V - período de pós-aceleração 

Neste período a taxa de hidratação diminui gradualmente em função da redução da 

quantidade de material que ainda não reagiu. O processo de hidratação passa a ser 

controlado por difusão. A fase C-S-H continua a ser formada tanto pela hidratação de 

C3S, como de C2S, sendo que a contribuição da hidratação do C2S aumenta com o 

tempo, e consequentemente, a taxa em que o hidróxido de cálcio adicional formado 

diminui. Como todo o sulfato de cálcio foi consumido, a concentração de SO4
-2 diminui 

na fase líquida, e, consequentemente, a etringita formada nos períodos precedentes 

começa a reagir com o C3A e com o C2(A,F) gerando monossulfoaluminato de cálcio 

(AFm). 

 

Efeito da temperatura na hidratação do cimento 

A taxa de hidratação, a natureza, a estabilidade e a morfologia dos produtos de 

hidratação do cimento são fortemente dependentes da temperatura de hidratação. 

A temperatura reduz a duração dos períodos de indução, de aceleração e de 

desaceleração (estágios II, III e IV). Até cerca de 40°C os produtos de hidratação são os 

mesmos formados à temperatura ambiente. No entanto, em temperaturas maiores, 

ocorrem mudanças na composição, na microestrutura e na morfologia da fase C-S-H. 

Acima de 110°C, a fase C-S-H deixa de ser estável e hidratos de silicato de cálcio 

cristalinos são formados. A hidratação da fase aluminato também é afetada pela 

temperatura: a conversão dos hidratos de aluminato hexagonais para a forma cúbica é 

fortemente acelerada. Acima de 60°C, a etringita deixa de ser estável e se decompõe em 

monossulfoaluminato de cálcio e gesso (Nelson e Guillot, 2006). 
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2.2 Reologia 

A descrição da reologia pode ser feita como o estudo da deformação e 

escoamento da matéria. É a análise comportamental dos materiais frente à aplicação de 

uma força ou deformação. Devido ao fato de diferentes materiais apresentarem 

comportamento diferente quando submetidos às forças externas, faz-se necessário o 

estudo de suas propriedades reológicas para uma adequada classificação. 

Para a determinação das propriedades reológicas de um material, deve-se medir 

a taxa de deformação provocada por uma dada tensão ou medir a tensão requerida com 

a finalidade de se produzir certa deformação.  

Existem dois desafios principais na reologia: o primeiro é o estabelecimento de 

uma relação quantitativa entre taxa de deformação e tensão ao longo do tempo para o 

material estudado. O segundo é o desenvolvimento de relações entre o comportamento 

reológico de um material e sua estrutura, composição e condições ambientais como a 

temperatura e a pressão. 

O comportamento reológico dos materiais pode ser classificado através de dois 

extremos idealizados:  

� Lei de Hooke: Quando uma dada tensão aplicada corresponde a uma deformação, 

independente do tempo. O corpo deforma-se elasticamente e a energia de 

deformação é totalmente recuperada quando termina o estado de tensão, com o 

corpo voltando à sua forma original. 

� Lei de Newton: Para um fluido perfeitamente viscoso, não há recuperação de 

energia, sendo esta dissipada com a deformação permanente do material. Eles 

escoam, ou seja, deformam-se de forma irreversível e a energia de deformação é 

dissipada na forma de calor (Schramm, 2006). 

 

O comportamento reológico dos fluidos divide-se em Newtonianos e não-

Newtonianos. Os fluidos Newtonianos são caracterizados por uma relação linear entre 

tensão cisalhante e a taxa de cisalhamento aplicada, sendo a viscosidade constante, para 

certas condições de temperatura e pressão. Já os fluidos não-Newtonianos não possuem 

essa relação linear e podem ser dependentes ou independentes do tempo de aplicação da 

tensão (Gomes et al., 2001). 
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2.2.1 Fluidos Newtonianos 

A classificação dos fluidos em relação ao comportamento reológico envolve a 

determinação e análise da relação entre a tensão e a taxa de cisalhamento para uma 

determinada condição de pressão e temperatura (Steffe, 1996).  

Para os fluidos Newtonianos, a viscosidade pode ser afetada pela temperatura e 

pressão, mas não depende da taxa de cisalhamento, sendo uma constante de 

proporcionalidade entre tensão (τ) e a taxa (
.

γ ), podendo ser denominada viscosidade 

absoluta.  

Matematicamente, a viscosidade absoluta (µ) é definida de acordo com a 

Equação (2.4). 

 

 
.

γ

τµ =  (2.4) 

 

A curva de escoamento apresenta uma relação linear que passa pela origem, 

sendo a inclinação relacionada à viscosidade do fluido, conforme apresentada na Figura 

2.3. 

De um modo geral, os gases e outros sistemas homogêneos e monofásicos, 

compostos de substâncias de baixo peso molecular, ou de misturas destas, em regime de 

escoamento laminar, comportam-se como fluidos Newtonianos. São exemplos o ar, a 

água, óleos finos e seus derivados, as soluções salinas, o mel, a glicerina, etc. 

(Machado, 2002). 

 

2.2.2 Fluidos não-Newtonianos 

Para esses fluidos, a relação entre tensão e taxa de cisalhamento gera uma 

viscosidade aparente (η), que varia em função da taxa, conforme a Equação (2.5). 

 

 
.

γ

τη =  (2.5) 

 

Alguns exemplos de fluidos não-Newtonianos são dispersões de sólido em 

líquido, principalmente quando interagem entre si. Na indústria do petróleo existem as 
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dispersões de argila em água, as emulsões concentradas de óleo em água e vice versa, as 

soluções de polímeros, fluidos de perfuração e completação, pastas de cimento, 

petróleos e derivados. O comportamento dos fluidos não-Newtonianos podem ser 

independentes ou dependentes do tempo.  

 

2.2.2.1 Fluidos não-Newtonianos Independentes do Tempo 

 

Viscoplasticidade ou Modelo de Bingham  

Caracterizado por fluidos que necessitam da aplicação de uma tensão mínima 

(τL), denominada de limite de escoamento, que deve ser excedida para que se inicie o 

escoamento. Os modelos viscoplásticos são particularmente usados para descrever 

líquidos com grande quantidade de sólidos suspensos (Bird, et al., 1987). A Equação 

(2.6) expressa o modelo de Bingham. 

 

 
L

.

p . τγµτ +=  (2.6) 

 

Onde µp é a viscosidade plástica. A viscosidade aparente é obtida combinando-se as 

Equações (2.5) e (2.6), conforme apresenta a Equação (2.7)  

 

 
.
L

p

γ

τµη +=  (2.7) 

 

Considerando a teoria molecular-coloidal, o atrito entre as partículas dispersas e as 

moléculas do líquido é responsável pela viscosidade plástica enquanto que forças de 

interação entre as partículas dispersas são responsáveis pelo limite de escoamento. Verifica-

se que em elevadas taxas de cisalhamento, o segundo termo dessa equação tende a zero, e a 

viscosidade aparente tende a um valor constante igual à viscosidade plástica. Isto justifica o 

uso apenas da viscosidade plástica, em alguns cálculos de engenharia que não exigem muita 

precisão, por exemplo, de fluidos escoando sob elevadas vazões (Machado, 2002). 

As dispersões argilosas de bentonita em água, empregadas em fluidos de perfuração, 

são um exemplo desse tipo de fluido. A Figura 2.3 apresenta esse comportamento. 
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Modelo de Potência 

Os fluidos que possuem o comportamento do fenômeno de potência apresentam 

uma relação entre a tensão e taxa de cisalhamento de forma não linear. O modelo de 

Ostwald que descreve matematicamente esse fenômeno é apresentado pela Equação 

(2.8). 

 

 n.
.k γτ =  

(2.8) 

 

Os parâmetros reológicos são o índice de consistência (k) e o índice de 

comportamento (n). Quando 0 < n < 1, os fluidos são denominados pseudoplásticos 

(shear thinning). Para estes fluidos a viscosidade diminui quando aumenta a taxa de 

cisalhamento, podendo atingir um fator da ordem de 104. Alguns exemplos são 

polietileno e polipropileno fundidos, soluções de carboximetilcelulose em água (CMC) 

dentre outras soluções poliméricas que possuem viscosidade dependente da taxa de 

cisalhamento. Quando n > 1, os fluidos são denominados dilatantes. Para estes, a 

viscosidade aumenta com a taxa de cisalhamento. Ocorre com bem menor freqüência 

que os pseudoplásticos, por exemplo, em algumas substâncias bastante concentradas de 

partículas muito pequenas, tais como dióxido de titânio em uma solução de sacarose ou 

amido de milho numa mistura de etileno glicol e água (Bird, et al., 1987). A Figura 2.3 

apresenta esses comportamentos. 

A combinação das Equações (2.5) e (2.8) gera a Equação (2.9). 

 

 1. −= nk γη  (2.9) 

 

O índice de consistência indica o nível de resistência do fluido diante do 

escoamento, onde quanto maior, mais “consistente” o fluido será. Já o índice de 

comportamento indica o grau de afastamento do fluido Newtoniano, ou seja, quanto 

mais distante do valor unitário mais distante do comportamento Newtoniano.  

Quando em repouso, os fluidos pseudoplásticos mantém uma estrutura irregular, 

gerando alta resistência interna contra o fluxo, isto é, alta viscosidade. Com o aumento 

da taxa de cisalhamento, muitas partículas alinham-se na direção do escoamento, 
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paralelamente na direção da força que o sustenta, facilitando o escoamento e reduzindo 

a viscosidade. 

No fluido dilatante, de modo contrário, as partículas estão densamente 

empacotadas e a quantidade de dispersante é suficiente apenas para preencher os 

espaços vazios entre as partículas. Em baixas taxas de cisalhamento ocorre uma 

lubrificação da superfície das partículas permitindo uma facilidade de mudança de 

posição e a suspensão se comporta como um líquido viscoso. Já em altas taxas, a 

quantidade de dispersante se torna insuficiente para ser distribuído entre todas as 

partículas dispersas, tornando o sistema mais viscoso. 

 

Modelo de Herschell-Buckley 

Também conhecidos como fluido de potência com limite de escoamento, 

possuem os três parâmetros reológicos mencionados nos modelos anteriores, conforme 

definido pela Equação (2.10) 

 

0

n.
.k τγτ +=  

(2.10) 

 

Plasticidade é um termo usado para definir o comportamento dos fluidos 

pseudopásticos com limite de escoamento. São dispersões que em repouso podem 

formar uma rede estruturada interpartículas ou intermoléculas, devido a forças de 

atração polares e/ou forças de van der Waals, que conferem ao sistema uma estrutura 

semi-sólida de alta viscosidade. Materiais típicos são dispersões de argila com 

polímeros, tais como, fluido de perfuração, graxas, pasta de cimento, etc (Machado, 

2002). 

A Figura 2.3 apresenta as curvas de escoamento de alguns fluidos Newtonianos 

e não-Newtonianos de propriedades independentes do tempo de cisalhamento. 
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Figura 2.3. Curvas de escoamento de fluidos Newtonianos e não-Newtonianos de 

propriedades independentes do tempo de cisalhamento. 

 

Existem outros modelos que são utilizados para analisar a relação entre tensão e 

taxa de cisalhamento, tais como modelo de Casson, Robertson-Stiff, entretanto, como não é 

o objetivo deste trabalho analisar todos os modelos, não serão descritos. 

 

2.2.2.2 Fluidos não-Newtonianos Dependentes do Tempo 

Existem fluidos que apresentam uma dependência da tensão cisalhante com o 

tempo de aplicação de uma taxa de cisalhamento constante. São classificados em dois 

grupos: tixotrópicos e reopéticos.  

 

Fluidos tixotrópicos 

A tensão cisalhante diminui com o tempo de aplicação de certa taxa de 

cisalhamento. A curva de escoamento de um fluido não-Newtoniano, pseudoplástico, 

sem limite de escoamento, pode mostrar dois caminhos distintos: 

� Primeiramente aumentando-se uniformemente a taxa de cisalhamento durante o 

experimento (situação I); e 

� Depois, reduzindo uniformemente a taxa (situação II). 

Devido à existência do fenômeno de histerese, as situações I e II não se sobrepõem, 

e a área entre as curvas define a magnitude da tixotropia, onde quanto maior, mais 

tixotrópico será o fluido. 
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O aumento da viscosidade de um fluido tixotrópico quando em repouso, em 

baixas taxas de cisalhamento, é devido à geração de uma estrutura tridimensional (gel), 

suportada por ligações iônicas e pontes de hidrogênio. Entretanto, devido se tratarem de 

ligações fracas podem ser facilmente rompidas. Na situação I ocorre o decréscimo da 

viscosidade com o aumento da taxa de cisalhamento devido ao efeito combinado do 

rompimento do gel e das orientações entre as partículas. Na situação II quando a taxa 

decresce, a viscosidade aumenta, entretanto, menos que na situação I, apresentando 

valores diferentes para uma mesma taxa de cisalhamento. Essa diferença é influenciada 

pelo grau de tixotropia do fluido e pela história de cisalhamento (Machado, 2002). 

Alguns fluidos que possuem esse comportamento são os fluidos de perfuração e 

pastas de cimento. Após certo tempo em repouso, a tensão mínima para permitir o 

escoamento do fluido é maior que o limite de escoamento. Essa força resistiva adicional 

desenvolvida a partir do estado de repouso é denominada força gel. 

 

Fluidos reopéticos 

Apresentam aumento da tensão cisalhante com o aumento do tempo de duração 

do cisalhamento e, quando em repouso, recuperam sua viscosidade original. Também 

podem ser avaliados pela histerese das curvas de escoamento, apresentando 

comportamento oposto ao dos tixotrópicos. 

Algumas interpretações equivocadas podem surgir, por exemplo, caso o aumento 

da viscosidade ocorra devido algum fenômeno físicos ou químicos, tais como, perda de 

solvente por evaporação, cristalização ou cura do sistema. Nesses casos não ocorre a 

reversibilidade no comportamento do líquido, descaracterizando o comportamento 

reopético, pois a histerese de vários ciclos não são idênticos. 

Estes fluidos apresentam um aumento da viscosidade aparente com o tempo a 

uma dada taxa de cisalhamento. A Figura 2.4 apresenta as curvas de escoamento de 

fluidos não-Newtonianos de propriedades dependentes do tempo de cisalhamento. 
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Figura 2.4. Curvas de escoamento de fluidos não-Newtonianos de propriedades 

dependentes do tempo de cisalhamento. 

 

 

2.2.3 Reometria 

O comportamento viscoelástico demandou o desenvolvimento de modelos mais 

específicos para caracterizar esses materiais que possuem um comportamento híbrido. 

Muitos fluidos empregados na indústria do petróleo, tais como fluidos de perfuração e 

de fraturamento, apresentam componentes elásticos significativos. Um dos segmentos 

que mais tem estudado esses efeitos elásticos dos fluidos é o da perfuração e 

completação de poços, especialmente os de alta inclinação e afastamento, técnica 

amplamente empregada na exploração em águas profundas. 

Diversos fluidos de perfuração possuem aditivos que lhes conferem esse caráter 

elástico. Dispersões argilosas e poliméricas e misturas de derivados de petróleo 

contendo hidrocarbonetos de elevado peso molecular apresentam caráter viscoelástico. 

Um estiramento das moléculas pode ser verificado quando aplicada uma deformação, 

causando mudança nos ângulos entre as ligações na cadeia principal, aumentando o 

estado energético das moléculas. Quando a força é retirada, as moléculas relaxam e 

retornam à sua conformação inicial em um menor estado de energia (Machado, 2002). 
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2.2.3.1 Testes oscilatórios ou dinâmicos 

A investigação do comportamento reológico sob condição de escoamento pleno 

ou do comportamento viscoelástico de certo fluido é possível através do uso de 

reômetros. O principio do projeto é basicamente o mesmo dos viscosímetros, porém 

implementos mecânicos permitem o movimento oscilatório e o controle da tensão ou da 

taxa de cisalhamento. As medidas reológicas podem envolver forças de grande ou 

pequena deformação (ensaios estacionários ou dinâmicos). Para determinação dos 

parâmetros reológicos dos modelos viscoelásticos deve-se aplicar tensões ou 

deformações oscilatórias ao invés de constantes. 

Dentre os testes dinâmicos de pequena deformação, o teste dinâmico oscilatório 

é conhecido como um dos mais importantes, fornecendo dados de viscosidade e de 

elasticidade relacionados com a freqüência aplicada. Relacionam a freqüência ou a 

velocidade angular escolhida com a deformação ou tensão resultante. 

Ensaios dinâmicos são realizados dentro da faixa de viscoelasticidade linear do 

fluido. A resposta do material a uma tensão ou deformação aplicada ocorre de forma 

linear, sendo, portanto, realizados geralmente a baixas taxas de deformação, o que 

permite que se estude a conformação macromolecular e interações intermoleculares do 

mesmo. 

Para determinar as características viscoelásticas através de taxas de pequena 

deformação, o primeiro passo é submeter às amostras a testes para determinar as 

condições não destrutivas apropriadas. A região viscoelástica linear pode ser definida 

como a região onde as determinações de força são diretamente proporcionais à tensão 

aplicada (Steffe, 1996). Para a determinação deste valor em modo oscilatório, são 

aplicados crescentes níveis cíclicos de força e tensão a uma freqüência constante. A 

região viscoelástica linear será obtida onde o módulo dinâmico viscoelástico permanece 

constante em mais de 10% da análise. A amplitude da força aplicada em geral apresenta 

um baixo valor e permanece assim durante todo o experimento para evitar que exceda a 

região viscoelástica linear. 

No teste dinâmico oscilatório realizado com reômetro rotacional, o rotor, que 

pode ser uma placa superior ou cone, não gira continuamente em uma direção, mas é 

desviado alternadamente, para a direita e para a esquerda. A amostra colocada no gap de 

cisalhamento é forçada a se deformar, gerando tensões de resistência na amostra. Nos 

testes dinâmicos, as amostras de fluidos viscoelásticos não são mecanicamente alteradas 

e suas estruturas internas permanecem intactas (Machado, 2002). 
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2.2.3.2 Parâmetros viscoelásticos 

Apesar dos fluidos viscoelásticos serem mais complexos que os modelos do 

sólido de Kelvin-Voigt ou do fluido de Maxwell, pode-se fazer uma analogia para 

facilitar o entendimento desse comportamento. 

O módulo complexo, G*, definido pela Equação (2.11) representa a resistência 

total de um material a uma deformação aplicada. 

 

 

máx

.
máx*G

γ

τ
=  (2.11) 

 

Onde τmáx e 
.

γ máx são a tensão e taxa de cisalhamento máximas. O módulo 

complexo pode ser decomposto em componentes viscosa e elástica, conforme Equação 

(2.12). 

 

 "G.i'G*G +=  (2.12) 

 

Onde G’ é o módulo de armazenamento e indica a parcela de energia 

proveniente da tensão aplicada que é temporariamente armazenada durante o teste, 

fornece informações sobre a característica elástica do fluido. De modo contrário, G” é o 

módulo de perda, indicando a parcela utilizada para iniciar o escoamento e transferida 

de forma irreversível para a forma de calor, fornecendo informações sobre as 

características viscosas do fluido (Bird, et al., 1987). 

Outro parâmetro importante é ângulo de fase (δ), também denominado ângulo de 

perda. A Tan δ indica a contribuição relativa das características viscosas e elásticas dos 

materiais. É a razão entre a energia perdida e armazenada em cada ciclo de deformação 

(G”/G’). Os valores de Tan δ = 0 ou δ = 0° correspondem às características de materiais 

elásticos, enquanto que Tan δ = ∞ ou δ = 90° correspondem ao comportamento viscoso. 

Valores entre 0° < δ < 90° caracterizam os materiais viscoelásticos. 

Portanto, o módulo complexo G* representa a resistência total de uma 

substância quando submetida a uma tensão. Pode ser correlacionado com a viscosidade 

complexa, que é equivalente à resistência total ao cisalhamento dinâmico, através da 

Equação (2.13). 
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ω
η *G

* =  (2.13) 

 

Onde η* é a viscosidade complexa e ω é a velocidade angular. Os reômetros 

modernos possuem aplicativos que permitem converter facilmente o módulo complexo 

em viscosidade complexa. A viscosidade em função da taxa de cisalhamento e da 

velocidade angular são funções similares em baixas taxas e frequências. Entretanto, em 

taxas e freqüências mais elevadas, a viscosidade diminui mais rapidamente com a 

velocidade angular que com a taxa. Uma relação sugerida por Cox-Merz, permite 

relacionar a viscosidade medida no viscosímetro sob cisalhamento permanente, em 

função da taxa de cisalhamento, com a viscosidade complexa medida nos reômetros em 

função da velocidade angular (Bird, et al., 1987).  

 

2.2.2.3 Parâmetros que influenciam a reologia dos fluidos 

Quando se adicionam materiais adensantes aos fluidos, aumenta a quantidade 

dos sólidos em suspensão e isto resulta, também, em alteração nas propriedades 

reológicas dos mesmos necessitando-se de maior força para romper a inércia do fluido, 

aumentando a força gel. A viscosidade plástica também aumenta, visto que com o 

acréscimo do número de partículas, cresce o atrito entre as mesmas. Como a força entre 

as partículas se altera, tem-se um aumento do limite de escoamento. Quando se faz a 

diluição, aumenta-se o espaçamento entre as partículas e, conseqüentemente, reduzem-

se essas propriedades. 

Quando a concentração de sólidos é bastante reduzida (< 5% em volume), a 

freqüência de colisões entre as partículas é relativamente baixa e a suspensão ainda se 

comporta como um fluido Newtoniano. Quando a concentração de sólidos é maior, 

começa a ocorrer interação entre as partículas e o comportamento reológico deixa de ser 

Newtoniano. Nesse caso, outras características também afetam a reologia da suspensão: 

características físicas das partículas (distribuição granulométrica, densidade, formato, 

área superficial específica, rugosidade, etc.) e tipo de interação entre partículas 

(repulsão e atração).  

No caso de uso de dispersantes, os seguintes fatores também influenciam na 

reologia: concentração do dispersante no meio líquido; composição química do 

dispersante; peso molecular e conformação espacial da molécula de dispersante e 



Aspectos Teóricos 

Gustavo Henrique Vieira Pereira Pinto, Dezembro/2012 35 

espessura da camada de dispersante adsorvida em torno das partículas (Oliveira et al., 

2000). 

Com relação à pasta de cimento, a composição química, superfície específica e a 

granulometria são algumas das mais importantes características do cimento que afetam 

a reologia da pasta (Bonneau, 1997 e Dubois, 1999). 

A microssilica, também chamada de sílica ativa, ocasiona uma redução dos 

parâmetros reológicos devido à sua forma esférica, sendo necessária a utilização de um 

dispersante para evitar a aglomeração das partículas de microssílica. Permite reduzir a 

razão água / cimento e aumentar a compacidade da pasta. Devido à pequena dimensão 

das partículas desse material, os parâmetros reológicos da pasta são afetados pela taxa 

de cisalhamento e pela energia aplicada ao sistema. 

A temperatura apresenta um maior efeito na reologia de pastas de cimento do 

que a pressão. Influencia a taxa de hidratação dos componentes do cimento e o erro na 

sua determinação pode resultar em pega prematura ou retardada. A primeira situação, 

com risco de a operação ser interrompida antes de ser finalizado o deslocamento. Já a 

segunda, promove o atraso na continuidade da perfuração, com riscos de migração de 

fluidos para dentro do poço, contaminando a pasta e ocasionando problemas de 

descontrole de poço. 

Outras propriedades da pasta, tais como o filtrado, reologia, água livre, 

estabilidade e desenvolvimento da resistência à compressão também são influenciadas 

pela temperatura. 

 

2.2.2.4 Reômetros rotacionais 

Em se tratando de reômetros, os sistemas capilares e rotacionais são os mais 

comuns, sendo este último o mais testado através de pesquisas. Os reômetros 

rotacionais permitem o uso de pequenas quantidades da amostra e podem fornecer uma 

medida contínua da relação da taxa de deformação e tensão de cisalhamento (Machado, 

2002).  

Diferentes geometrias podem ser utilizadas num mesmo equipamento e sua 

escolha depende do fluido, faixa de viscosidade e taxa de deformação (Naccache, 2012).  
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Reômetro rotacional de cilindros concêntricos 

Nos reômetros de cilindros concêntricos, conforme mostrado na Figura 2.5, tem-

se o sistema Searle, no qual o cilindro interno gira, além de ser utilizado para a medida 

do torque. Quando o cilindro gira, o líquido que está no espaço anular é forçado a escoar 

e sua resistência resulta em um torque, que é medido por uma mola que possui uma 

constante de deformação conhecida, que permite a determinação da tensão cisalhante. 

No sistema Couette, o corpo externo gira e o torque é medido no cilindro interno. Esse 

sistema é mais estável que o Searle no que concerne a geração de forças centrífugas, e 

consequentemente, turbulência. 

Algumas hipóteses são consideradas: escoamento em regime laminar e 

permanente, assimétrico, efeitos de gravidade e extremidade desprezíveis e escoamento 

azimutal. Entretanto, pode possuir algumas limitações (Naccache, 2012).  

� Efeitos de borda, devido influência do torque gerado pela parede inferior, 

porém pode ser minimizado através de mudanças na base da geometria; 

� Efeito de inércia e escoamentos secundários, causados por altas velocidades 

angulares que podem levar a instabilidades, por exemplo, formação de 

recirculações que alteram o torque medido; 

� Excentricidade, devido ao desalinhamento dos cilindros, também 

interferindo no torque medido; 

� Aquecimento viscoso da amostra, devido à dissipação viscosa, podendo 

causar redução na viscosidade caso não haja um controle adequado de 

temperatura; 

� Deslizamento nas paredes, que pode ser minimizado através do uso de 

geometrias rugosas. 

 

Algumas dessas limitações também ocorrem nas outras geometrias. Essa 

geometria é mais adequada para fluidos de baixa viscosidade e alta taxa de 

cisalhamento.  
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Figura 2.5. Geometria de cilindros concêntricos. 

 
 

Reômetro rotacional de cone e placa 

Consiste em uma placa horizontal e um cone conforme Figura 2.6. O ângulo 

formado entre a superfície do cone e o prato é bastante pequeno e a amostra do fluido 

localiza-se neste pequeno espaço. 

A geometria do cone deve ser escolhida de acordo com o transdutor do torque e 

o nível de viscosidade a ser medido. Para um dado transdutor, quanto menor a 

viscosidade, maior deve ser a área lateral do cone. Pode ser usado com fluidos de alta e 

baixa viscosidade. A limitação para uso com fluidos de alta viscosidade são as falhas 

nas bordas, podendo escoar para fora da placa, e para baixas viscosidades, os efeitos de 

inércia e escoamentos secundários (Naccache, 2012). 

 

Figura 2.6. Geometria de cone e placa. 
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Reômetro rotacional de placas paralelas 

Constituído por duas placas formando um disco, apresentando uma distância 

(gap) entre elas, conforme mostra a Figura 2.7. Esta distância pode ser variada, 

obtendo-se, assim, diferentes faixas de taxa de deformação. Qualquer uma das partes 

pode girar para medir o torque necessário. É utilizado em materiais não-homogêneos, 

contendo fibras e partículas. Geralmente este sistema é usado em medidas dinâmicas 

(oscilação). 

A taxa de cisalhamento pode ser alterada pela velocidade de rotação e/ou 

distância entre as placas. As folgas usadas podem ser maiores, permitindo o uso com 

fluidos que contém suspensões (Naccache, 2012). 

 

 

Figura 2.7. Geometria de placas paralelas. 
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3 Estado da Arte 
Neste capítulo é feita uma apresentação do histórico do assunto estudado e como 

se encontra atualmente. 

 

3.1 Migração de gás 

Esse trabalho trata da migração de gás em fluidos não-Newtonianos, 

especificamente fluidos de perfuração e pastas de cimento durante a construção de 

poços de petróleo. 

Durante a perfuração de um poço, trabalha-se com um diferencial de pressão 

entre a pressão no fundo do poço (Bottom Hole Pressure) e a pressão da formação 

(pressão de poros). O diferencial é positivo quando a pressão no fundo do poço é 

superior à da formação e negativo quando o contrário ocorre. Quando o diferencial de 

pressão é positivo está isenta a possibilidade de um fluxo da formação para o poço. 

Quando este diferencial é negativo existe a condição para um influxo ocorrer. 

Kick é o fluxo inesperado e indesejado de fluido da formação para o poço. Neste 

caso o fluxo é controlado. Perde-se o controle da primeira barreira, isto é, a ação da 

pressão hidrostática sobre a rocha, mas tem-se o controle da segunda barreira que é o 

equipamento de segurança. Blowout é o fluxo descontrolado de fluido da formação para 

o poço. Neste caso perde-se o controle da primeira e segunda barreira. 

 

3.1.1 Influxo de fluidos durante a perfuração 

As causas mais comuns que provocam o influxo durante a perfuração de um 

poço são: incorreto abastecimento do poço, pistoneio, perda de circulação, massa 

específica do fluido insuficiente, corte do fluido de perfuração e cimentação inadequada 

(Costa e Lopez, 2011). 

 

3.1.1.1 Incorreto abastecimento do poço 

Quando a coluna é retirada do poço sem abastecimento, o nível de fluido cai 

correspondente ao volume de aço retirado e, caso não seja completado adequadamente, 

a pressão hidrostática será reduzida e o influxo pode ocorrer. 
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3.1.1.2 Pistoneio 

O pistoneio refere-se à ação pistão - cilindro da coluna de perfuração no poço. 

Dois tipos de pistoneio podem aparecer na manobra da coluna de perfuração: o 

pistoneio hidráulico e o mecânico. Os principais fatores que promovem um pistoneio 

são: geometria do poço e tubos, profundidade do poço, reologia do fluido de perfuração, 

velocidade da retirada e descida da coluna e configuração do BHA (Bottom Hole 

Assembly), ou seja, dos equipamentos que ficam na extremidade da coluna de 

perfuração.  

Durante a retirada normal da coluna, o nível do fluido de perfuração no poço 

tende a baixar. Quando existe um retomo de fluido na calha, durante a ascensão da 

coluna, é indicativo de que está havendo um pistoneio mecânico. Isso ocorre durante a 

remoção da lama a partir de um determinado ponto do poço devido ao enceramento da 

broca (presença de material pastoso agregado), estabilizadores ou reamer ou quando se 

retira uma coluna com a borracha do packer não totalmente recolhida. A hidrostática do 

interior da coluna é reduzida em virtude da redução do volume de fluido no seu interior 

para preencher o espaço vazio abaixo do elemento encerado. O efeito de sucção 

associado à queda de hidrostática provocará um kick. 

Uma vez detectado o pistoneio mecânico, deve-se voltar à coluna ao fundo do 

poço e trabalhar na tentativa de desobstruir o enceramento. Sempre que ocorre o 

pistoneio mecânico é verificado um aumento do drag (arrasto) tendo em vista que o 

enceramento o provoca. Com o intuito de se evitar o efeito do pistoneio mecânico deve-

se observar se há fluxo na retirada da coluna.  

No pistoneio hidráulico, também conhecido por swab, cria-se uma pressão 

negativa que reduz a hidrostática na formação portadora de hidrocarbonetos. A descida 

da coluna de perfuração ou de revestimento produz um aumento da pressão no fundo, 

resultado do efeito gerador do pistoneio hidráulico, denominado surgência de pressão 

(surge pressure) que, a depender da velocidade excessiva, pode induzir a uma perda de 

fluido para formação. A retirada da coluna, se pistoneando, causará um alívio da pressão 

no fundo devido o movimento ascendente da coluna através do fluido de perfuração.  

É necessário que se adicione uma margem de segurança na massa específica do 

fluido de perfuração para minimizar os riscos de uma ocorrência de kick devido o 

pistoneio hidráulico. Como a condição mais desfavorável é o início da manobra, toma-

se esta condição para avaliação da MSM (margem de segurança de manobra). Pode-se 

diminuir a pressão gerada no pistoneio reduzindo-se a viscosidade do fluido de 
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perfuração a valores mínimos permitidos, também controlando a velocidade de retirada 

da coluna. 

 

3.1.1.3 Perda de circulação 

 A perda de circulação pode ser total ou parcial. A perda de circulação total 

resulta numa diminuição do nível de lama no poço, promovendo uma redução da 

pressão em frente a uma formação portadora de fluido. Caso esta pressão se torne menor 

que a pressão desta formação, um kick ocorrerá. Na perda de circulação parcial o nível 

de fluido é mantido, assim este tipo de perda não provoca kick. Ocorrendo este tipo de 

perda, após o desligamento da bomba, o nível estático do poço poderá ou não ser 

mantido. Caso não seja mantido, a depender da queda de hidrostática, poderá provocar 

um kick.  

A perda de circulação total pode ser natural ou induzida. A natural é observada 

em formações fraturadas, vulgulares, carvernosas, com pressão anormalmente baixa ou 

depletadas. Não é normalmente verificada em formações constituídas por folhelhos 

moles e areias. A induzida pode ser provocada pelo excesso de pressão hidrostática, 

pela excessiva perda de carga no espaço anular, pelo surgimento de pressão devido à 

descida da coluna de perfuração ou de revestimento, ou por um trapeamento de pressão. 

 

3.1.1.4 Massa específica do fluido insuficiente 

 Normalmente, esta causa de kick está associada às formações com pressão 

anormalmente alta. Na perfuração realizada nestas áreas, deve-se ter um rigoroso 

controle quanto aos indicadores de pressão elevada. As técnicas de detecção e medição 

de pressões anormalmente altas devem ser empregadas para que se possa elevar a massa 

específica do fluido de perfuração, com o intuito de se evitar um influxo. 

Mesmo que a formação não tenha pressão anormalmente alta, mas havendo uma 

diminuição da massa específica do fluido, um kick pode ocorrer. Os meios mais comuns 

de redução da massa específica são: a remoção de baritina pelo uso de centrífugas, a 

decantação de baritina no poço e nos tanques de lama, diluição e aumento da 

temperatura do fluido, como acontece em poços HPHT (High Presssure / High 

Temperature).  

Para se evitar um kick, torna-se necessário aumentar a massa específica do fluido 

de perfuração. Mas um aumento excessivo pode resultar em absorção ou até mesmo 



Estado da Arte 

Gustavo Henrique Vieira Pereira Pinto, Dezembro/2012 43 

fratura nas formações frágeis, diminuição na taxa de penetração e aumento da 

possibilidade de prisão por pressão diferencial. 

 

3.1.1.5 Corte no fluido de perfuração 

Quando o fluido de perfuração é contaminado por um fluido da formação, ocorre 

corte da lama, ocasionando uma diminuição da sua massa específica e, como 

conseqüência desta redução, um kick pode ocorrer. 

Quando o corte do fluido é por gás a situação é a mais crítica, em virtude da 

expansão do mesmo quando chega à superfície, causando uma redução da massa 

específica do fluido e uma conseqüente diminuição na pressão hidrostática, que pode 

provocar um influxo. Quando a quantidade de gás é pequena, registrada apenas pelo 

detector de gás, este gás não causará uma diminuição significativa na massa específica 

do fluido de perfuração. Quando a quantidade de gás é suficiente para promover o corte, 

embora se tenha uma massa específica do fluido que retorna do poço muito reduzida, a 

pressão hidrostática do poço não reduzirá significativamente, visto que a maior 

expansão do gás ocorre quando o mesmo chega à superfície. A razão disto deve-se ao 

fato do gás ser compressível.  

A hidrostática do fluido acima do gás evita que o gás se expanda muito 

rapidamente. Se o volume de gás no fluido é pequeno, mas suficiente para provocar um 

corte, a redução da pressão no fundo do poço será pequena. O gás que se incorpora à 

lama tem diversas origens. Toda vez que uma formação portadora de gás de baixa 

permeabilidade é perfurada, o gás contido na rocha perfurada incorpora-se ao fluido. É 

o gás de fundo ou background.  

Já o gás de manobra aparece na superfície após uma manobra, mesmo antes da 

conclusão do deslocamento do anular (bottoms-up), devido o efeito de migração do gás. 

Pode indicar a ocorrência de um pistoneio, e um ajuste na margem de segurança de 

manobra pode ser necessário. Outra origem é o gás de conexão que aparece na 

superfície após uma conexão, mesmo antes da conclusão do deslocamento do anular 

devido à migração do gás. Ocorre quando se perde densidade equivalente de circulação 

com o desligamento da bomba (ECD - Equivalent Circulating Density), ou seja, a 

pressão de fundo de poço durante a circulação, convertida em unidades de massa 

específica de fluido, podendo ser afetada ainda mais com a redução da pressão no fundo 

devido ao pistoneio hidráulico quando a coluna é suspensa. Neste caso, um ajuste na 

massa específica do fluido de perfuração torna-se necessário. 
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O gás proveniente dos cascalhos gerados de uma formação com alta porosidade 

e portadora de gás também pode se incorporar a lama e expandir-se quando trazido a 

superfície, promovendo uma diminuição da pressão de fundo de poço.  

Outros fluidos podem cortar a lama, como no caso da água ou óleo. A 

contaminação do fluido de perfuração por esses fluidos, embora não seja uma situação 

tão crítica como o gás, também causará uma redução na massa específica do fluido de 

perfuração, o que poderá levar a um influxo. Assim, sua detecção na superfície é 

igualmente importante. 

 

3.1.2 Influxo de fluidos durante a cimentação 

Dentre os problemas mais críticos relativos ao isolamento hidráulico, a migração 

de gás através da pasta de cimento tem recebido atenção especial. A migração de gás 

ocorre quando a pressão no espaço anular entre o poço e o revestimento torna-se menor 

que a pressão da formação contendo gás. Esse desequilíbrio hidrostático permite que o 

gás invada o poço, passando através do cimento e criando uma porosidade 

interconectada, que por sua vez aumenta a permeabilidade e causa deficiência no 

isolamento hidráulico.  

O início da pega da pasta forma uma estrutura auto-sustentável que faz com que 

a hidrostática se reduza à hidrostática da água de mistura, enquanto ainda existe 

permeabilidade ao gás. A estrutura gelificada da pasta antes da pega e a redução do 

volume da pasta por perda de filtrado são fenômenos que associados podem provocar 

uma redução na pressão hidrostática, capaz de permitir um influxo de gás através da 

pasta de cimento ainda não endurecida.  

Durante a fase de transição, a pasta de cimento possui permeabilidade suficiente 

para permitir o fluxo de fluidos através dela. O gás pode migrar pelo espaço anular para 

uma zona de menor pressão ou até mesmo atingir a superfície, cuja severidade pode 

variar entre uma pequena pressão residual na cabeça do poço, fraturamento de zonas de 

menor pressão ou até mesmo gerar um blowout (Wojtanowicz et al., 2000). 

Além da densidade, outra característica que também afeta a pressão hidrostática 

no anular é o desenvolvimento da força gel da pasta. A habilidade da pasta transmitir 

sua pressão hidrostática é função da sua força gel, e quanto menor a força gel, maior 

será essa transmissão. Por isso é necessário que o projeto e mistura da pasta de cimento, 

além dos colchões lavadores e espaçadores, seja feito com ajuda de um simulador 

hidráulico, para manter sempre a pressão hidrostática acima da pressão de poros da 
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formação, entretanto, não em demasia, para evitar que a pressão de fratura seja atingida 

(Al-Buraik et al., 1998). 

A cimentação de um poço com potencial para migração de gás envolve uma 

minuciosa análise de alguns parâmetros, dentre os quais se destacam: massa específica 

do fluido, eficiência na remoção de lama, projeto da pasta de cimento (incluindo 

controle da perda de filtrado, água livre, reologia, tempo de espessamento e 

desenvolvimento da força gel), processo de hidratação do cimento, aderência do 

cimento / revestimento / formação, entre outros. A Figura 3.1 apresenta algumas causas 

da migração de gás. 

 

 

 

Figura 3.1. Causas da migração de gás (Bonett e Patifis, 1996). 

 

 

Cooke Jr. et al. (1984) utilizaram sensores de pressão e temperatura em várias 

profundidades acoplados ao revestimento dentro do poço. Eles verificaram nos seus 

experimentos de monitoramento de pressão, que após a operação de cimentação 

primária, a pressão hidrostática diminuiu rapidamente após o posicionamento da pasta e 

depois essa taxa reduzia com o tempo. A Figura 3.2 apresenta os sensores e a Figura 3.3 

a redução da pressão como função do tempo. Cada curva representa um sensor, sendo as 

maiores pressões registradas pelos sensores mais profundos.  
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Figura 3.2. Sensores de pressão [Adaptado de Cooke Jr. et al. (1983)]. 

 
 

 

 

Figura 3.3. Variação da pressão hidrostática com o tempo. (Cooke Jr. et al. 1983). 

 

 

3.1.2.1 Transformações que ocorrem com a pasta de cimento 

Conhecer o mecanismo de migração de gás é uma questão complexa devido às 

mudanças que ocorrem com o cimento após seu posicionamento no anular. O estado da 

pasta começa como uma suspensão granular densa que transmite completamente sua 
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pressão hidrostática. Na medida em que ela gelifica, um material de duas fases 

composto de um sólido e fluido entre os poros é formado. Finalmente o processo de 

endurecimento atinge um ponto no qual o cimento se transforma em um sólido 

impermeável. Após o posicionamento da pasta, o gás pode entrar através de diferentes 

mecanismos, de acordo com a evolução do estado do cimento, da pressão na qual ele é 

submetido, dentre outros fatores de poço (Bonett e Patifis, 1996). 

 

Estado inicial da pasta: fluido denso granular 

Quando o bombeio é finalizado, a pasta de cimento no anular é um fluido denso 

e granular que transmite sua completa pressão hidrostática e, caso a pressão de poros da 

formação seja menor que essa pressão hidrostática, o gás não invadirá. Entretanto a 

pressão no anular começa a reduzir devido a uma combinação de fatores que englobam 

a gelificação, perda de filtrado e retração do volume. 

Essa redução de pressão é mais bem descrita através da evolução de uma tensão 

cisalhante nas paredes do revestimento e do poço, que suporta a coluna de cimento 

quando ele gelifica. Esta tensão é gerada pelo movimento descendente da pasta devido à 

perda de filtrado. À medida que o cimento endurece a força gel estática aumenta. 

Entretanto deve haver espaço dentro do cimento contido no anular para o gás ocupar. 

Esse espaço é fornecido pela perda de filtrado da pasta e pela retração da pasta, que 

ocorrem devido o volume da fase hidratada ser geralmente menor que o volume dos 

reagentes iniciais. Essa retração total é dividida entre uma retração externa, menor que 

1%, e uma contração interna da matriz, representando entre 4 e 6% do volume do 

cimento (Parcevaux, 1984). 

A permeabilidade é uma das questões mais complicadas. Uma vez que a 

gelificação inicia, apenas uma estrutura parcial está formada e a coluna de cimento não 

está completamente auto-suportada e, com relação a sua capacidade de fluxo, pode-se 

dizer que possui certa permeabilidade. 

Dependendo do estado da pasta, o gás pode migrar por micropercolação, bolhas 

ou fraturas. A possibilidade de entrada para o gás reduz à medida que o cimento cura. A 

taxa e o grau do desenvolvimento da tensão influenciarão a forma como o gás fluirá. O 

gás pode entrar e fluir através da porosidade da estrutura gelificada sem rompê-la 

(micropercolação). O gás pode também se mover quebrando a estrutura do gel na forma 

de bolhas ou bolhas alongadas, por canais ao longo da interface entre revestimento e 

formação, ou como bolhas que aderem a outras na superfície do anular. Se o gás 
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permanecer conectado à fonte do influxo ele pode formar uma pluma que se move 

através do cimento, conforme mostra a Figura 3.4. 

 

 

 

Figura 3.4. Formas do escoamento na migração de gás: bolha, golfadas, interface e 

pluma ascendente (Bonett e Patifis, 1996). 

 

 

O tamanho da bolha que entra no anular é controlado pelo tamanho dos poros do 

cimento e pela tensão superficial entre o gás e a pasta. Uma vez que as bolhas estão no 

anular, devido sua menor densidade, uma força é gerada (empuxo) e direcionará as 

bolhas para cima.  

 

Estado intermediário da pasta: material de duas fases 

Uma vez que a coluna de cimento se torna auto sustentada, ela pode ser 

considerada como uma matriz de partículas sólidas interconectadas contendo uma fase 

fluida. O endurecimento continua e a hidratação acelera. A pressão de poros da matriz 

do cimento diminui devido ao consumo da água pelo processo de hidratação. Isto leva a 

uma redução do volume absoluto ou retração da matriz interna do cimento de 

aproximadamente 6%. A maior parte da retração ocorre neste estágio, ocasionando uma 

tensão no anular que pode favorecer a formação de fraturas e quebrar pontes entre o 

cimento e o revestimento ou formação. 
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A retração absoluta que ocorre nas pastas de cimento em razão da reação de 

hidratação é chamada de retração química, que pode provocar variações no volume 

aparente da pasta. Enquanto a pasta está no estado líquido, toda a retração química é 

convertida em uma redução no volume aparente. A partir da pega da pasta, ou seja, após 

o limiar de percolação dos sólidos, se ela for mantida selada (sem troca de matéria com 

o meio externo), a retração química irá formar poros vazios no seu interior. Os meniscos 

resultantes do contato deste espaço vazio com a água dos poros levarão ao fenômeno de 

autodessecação, que poderá resultar em retração do volume aparente da pasta (Jensen e 

Hansen, 2001).  

Jensen e Hansen (2001) consideraram que toda a variação de volume aparente da 

pasta em condições isotérmicas, selada e não sujeita a forças externas, incluindo a 

retração observada antes da pega, é chamada de deformação autógena. As deformações 

causadas pelo ataque de carbonato, variações térmicas ou pela aplicação de cargas 

externas não são consideradas deformações autógenas. Entretanto, para Acker e Ulm 

(2001), somente a retração volumétrica apresentada após a pega, nessas mesmas 

condições, é considerada como retração autógena, conforme a Figura 3.5. 
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Figura 3.5. Variação volumétrica da pasta [Adaptado de Jensen e Hansen, (2001)]. 
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A retração interna cria uma porosidade secundária composta principalmente por 

poros condutivos. Ao mesmo tempo, o volume de água continuamente diminui devido à 

hidratação e sua habilidade de mover-se dentro dos poros é reduzida pelas forças 

químicas e capilares. Estes fatores reduzem a pressão hidrostática que o cimento exerce 

na formação. 

Existem dois mecanismos essencialmente diferentes para invasão de gás nesse 

estágio, dependendo da força da estrutura sólida e da facilidade com que os fluidos 

contidos nos poros podem ser forçados através dos poros de cimento para permitir a 

invasão do gás. Enquanto o cimento ainda possui uma fraca estrutura sólida, no início 

da pega, a possibilidade da criação de fraturas permanece. Depois, o sólido se torna 

suficientemente rígido para suportar esse efeito e a invasão de gás e o fluxo são 

limitados pela impermeabilidade do sólido ao fluido dos poros. 

Uma vez que o gás invada a estrutura dos poros do cimento, ele pode subir 

devido ao empuxo. Se o gás invasor permanecer conectado à zona, a pressão da zona de 

gás pode forçar o gás contra o cimento formado e sobrepor à mínima resistência 

compressiva, fraturando o cimento. Durante os últimos estágios dessa fase, existe uma 

rápida e intensa redução da pressão de poros do cimento devido ao consumo da água 

pela hidratação. Se isto ocorrer enquanto a estrutura do poro ainda está interconectada, o 

gás pode invadir e fluir rapidamente através dele. Ainda, é possível que o gás desloque 

os fluidos remanescentes dos poros, evitando a completa hidratação que bloquearia os 

espaços porosos com os produtos da reação (Bonett e Patifis, 1996). 

 

Estado final da pasta: um sólido elástico  

Quando a hidratação se completa, o cimento se torna um material frágil, 

isotrópico, homogêneo e impermeável. Uma exceção pode ocorrer no caso de cimento 

com alta quantidade de água, resultando em uma permeabilidade inata (0,5 a 5 md). 

Entretanto, isto seria uma exceção e não é considerado significativo nos casos dos 

cimentos usados para zonas potenciais de migração de gás. Na maioria dos casos, o gás 

não migra mais na matriz do cimento, podendo fluir apenas através de canais 

interfaciais ou onde existam falhas mecânicas no cimento. 

Independente do cimento usado, o gás ainda pode migrar nas interfaces do 

cimento/formação ou cimento/revestimento se um microanular for criado, ou ao longo 

de caminhos onde a aderência for reduzida. A aderência aumenta quando a remoção da 

lama é maior e quando a molhabilidade da superfície é à água, mais que nos casos onde 
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é ao óleo. A menor deformabilidade (maior módulo de elasticidade) do cimento e menor 

retração também promovem melhor ligação. A resistência compressiva do cimento não 

influencia a ligação (Bonett e Patifis, 1996). 

Embora a retração deixe áreas parcialmente desligadas ela não gera por si só o 

desenvolvimento de microanular. O microanular geralmente é causado por: tensões 

térmicas (hidratação do cimento, injeção de vapor ou fluido frio); tensão de pressão 

hidráulica (mudanças na densidade do fluido no revestimento, testes de comunicação, 

testes de pressão no revestimento, pressões resultantes de operações de squeeze ou 

estimulações); tensões mecânicas (choques devido à coluna de perfuração e outras 

pancadas no revestimento); etc. 

A segunda causa para a presença do gás no anular é devido problemas 

mecânicos gerados pela propagação de fraturas radiais ou quebras através do anular. 

Essas quebras podem ser geradas devido a tensões induzidas por retração, expansão 

térmica, contração do revestimento e flutuações de pressão dentro do revestimento. 

A expansão radial na interface cimento/revestimento, devido ao aumento de 

pressão no revestimento, cria uma tensão que comprime o cimento radialmente e 

eventualmente induz a tensões tangenciais que podem iniciar a quebra na interface 

cimento/revestimento conforme a Figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6. Tensões tangenciais no cimento (Bonett e Patifis, 1996). 
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Essa quebra modifica a distribuição de tensões no cimento, onde uma vez 

iniciada, reduz a tensão a zero na seção quebrada. De modo contrário, a tensão no lado 

não quebrado aumenta devido à redistribuição de tensões. Este processo ajuda a 

propagação da fratura radialmente em direção à interface cimento/formação. Se esta 

fratura ocorrer sob uma distancia axial significativa, um canal será formado e o gás 

poderá fluir. 

A durabilidade do cimento é muito importante para que a durabilidade do poço 

seja a maior possível. Entretanto, pesquisas de campo em poços de gás mostraram que o 

vazamento de gás ocorre cedo, dentro dos primeiros ciclos de flutuação de pressão e 

temperatura, implicando que o vazamento ocorre por falhas induzidas por cargas 

estáticas. Poços mais profundos e de alta pressão mostraram a maior tendência de 

vazamento (Marlow, 1989). 

 

3.1.2.2 Tipos de migração de gás 

Com relação ao momento da sua ocorrência durante a operação de cimentação, a 

migração de gás pode ser dividida em três tipos: imediata, de curto prazo e de longo 

prazo (Nelson e Guillot, 2006). 
 

Migração de gás imediata 

 Ocorre durante a operação de cimentação (bombeio) quando a pressão 

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

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

cesse, o processo continua, pois a bolha de gás migra e se expande em direção à 

superfície, provocando uma queda na pressão hidrostática. As causas desse 

desequilíbrio podem ser: massa específica e/ou altura dos fluidos (fluido de perfuração, 

colchões e pasta de cimento) inadequada. O uso de simuladores hidráulicos que 

considerem o efeito de queda livre, mantendo a pressão dentro da janela operacional é 

uma ferramenta imprescindível.  

 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. 

 Outro fator é a movimentação vertical da coluna de revestimento causando 

redução da pressão no espaço anular. Esse efeito pode ser mais acentuado caso a vazão 
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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 (balanceio 

hidrostático dos fluidos entre o anular e a coluna) deve ser utilizado para prever a vazão 

real no espaço anular. 

 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 a remoção do gás, antes 

da operação de cimentação. Pode haver a falta de controle da massa específica da pasta 

durante a mistura contínua, sendo recomendado o uso de tanques de mistura para a pasta 

ou sistema de mistura contínua com controle de processo. 

 

Migração de gás de curto prazo 

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

fenômeno é de difícil previsão e as causas são mais complexas. Esse fato 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. 

 

Migração de gás de longo prazo 

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 até 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 cortada por fluido de deslocamento, canais criados pela água livre ou fraturas 

causadas por esforços mecânicos. 

 

3.1.2.3 Parâmetros de controle para minimizar a migração de gás 

Para tentar evitar o problema da migração de gás nas pastas de cimento, alguns 

parâmetros devem ser avaliados. Otimizar a eficiência de deslocamento, minimizar a 

altura da pasta, manter o anular pressurizado, usar sais para aumentar a densidade da 

água de mistura, usar pastas com tempos de pega diferenciados, aumentar a massa 
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específica do fluido antes da cimentação, usar múltiplos estágios de cimentação, usar 

pastas com aditivos bloqueadores de gás, controle de perda de filtrado e água livre, 

utilização de cimentos compressíveis e expansíveis, cimentos tixotrópicos e de elevada 

força gel, utilização de surfactantes e usar ECP (External Casing Packer) na coluna de 

revestimento. Além dos parâmetros supracitados, devem-se utilizar ferramentas 

computacionais para simular a operação, prevendo possíveis resultados indesejáveis. 

Abaixo são descritos alguns detalhes sobre alguns desses parâmetros. 

 

Eficiência de deslocamento 

Uma etapa crítica da cimentação é a remoção do fluido de perfuração. Durante o 

bombeio, há o risco de a pasta de cimento passar através do fluido de perfuração, o que 

pode levar à formação de canais no espaço anular não cimentado. Para melhorar essa 

etapa, os seguintes procedimentos devem ser adotados: 

� Seguir ordem crescente de viscosidade e massa específica: fluido de perfuração, 

colchão espaçador e pasta de cimento. Muitas vezes o fluido de perfuração do 

poço é substituído por um fluido menos viscoso antes da operação de 

cimentação; 

� O poço deve estar livre de cascalhos e o fluido de perfuração não deve estar 

gelificado; 

� O revestimento deve estar centralizado; 

� Planejar o deslocamento da pasta de cimento com a máxima vazão possível, 

reduzindo a mistura entre o fluido de perfuração e a pasta; 

� Aplicar movimento vertical e rotacional no revestimento durante o deslocamento 

da pasta; 

 A operação deve ser planejada para que a pressão hidráulica no poço não 

ultrapasse o limite inferior e superior. O limite inferior é definido pela pressão de poros 

da formação rochosa. Se a pressão hidráulica for inferior a essa pressão, os fluidos 

contidos nos poros da formação migrarão para o interior do poço. O limite superior é 

definido pela pressão de fratura da formação rochosa. Excedendo esse limite ocorre 

perda de fluido (fluido de perfuração, colchões, pasta de cimento) para a formação. 

Durante uma operação de cimentação, uma perda de pasta de cimento pode reduzir a 

altura da coluna de cimento no poço, deixando um trecho do espaço anular não isolado 

hidraulicamente. 
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 A pressão de fratura é um limite mais crítico para a cimentação do que para a 

perfuração. A pressão hidrostática e as perdas de carga são mais altas durante a 

cimentação, visto que o espaço anular entre o poço aberto e o revestimento é mais 

estreito que entre o tubo de perfuração e o poço aberto. A pasta de cimento é projetada 

com massa específica e viscosidade mais altas do que as do fluido de perfuração, e o 

aumento da vazão de bombeio, que favorece a remoção do fluido de perfuração, resulta 

em uma maior perda de carga (Rocha, 2010).  

 

Densidade 

A densidade da pasta de cimento deve ser corretamente projetada para evitar 

migração de gás durante seu posicionamento no anular do poço. Entretanto, existe um 

risco com relação à perda de circulação ou fratura da formação se a densidade dos 

fluidos for muito elevada. Fatores relativos ao fenômeno de queda livre (free fall), que 

ocorre quando a velocidade de descida dos fluidos dentro do poço é maior que a 

proporcionada pela bomba, devido à elevada massa específica, ou fatores relacionados 

ao tubo em U devem ser considerados durante o planejamento. Esses fenômenos 

ocorrem quando a altura da pasta causa uma velocidade maior que a da promovida pela 

bomba e deve ser controlada através da taxa de bombeio prevista para cada fluido. 

A utilização de um simulador computacional deve ser levada em consideração 

para garantir que as pressões permaneçam entre a pressão de poros e a de fratura. Erros 

na densidade durante o preparo da pasta na superfície podem levar a grandes mudanças 

nas suas propriedades reológicas e tempo de pega. Uma mistura não eficiente também 

resulta no posicionamento de uma coluna não uniforme da pasta de cimento no anular, 

que pode levar a deposição de sólidos, desenvolvimento de água livre, dentre outros 

problemas em algumas partes do anular. 

 

Perda de filtrado 

O controle de filtrado da pasta é essencial. Sob condições estáticas, após o 

posicionamento da pasta, a perda descontrolada de filtrado para a formação contribui 

para a redução do volume que, conseqüentemente, reduz a pressão da coluna de cimento 

e permite a invasão do gás. Antes de o cimento endurecer, a água intersticial é móvel e 

certa quantidade de perda de filtrado ocorre quando a pressão hidrostática do anular 

excede a da formação. O processo diminui quando a permeabilidade do reboco é 

reduzida ou finaliza quando as pressões do anular e formação se equilibram. 
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Uma vez atingido o equilíbrio, qualquer redução de volume causará um declínio 

da pressão na coluna de cimento e um influxo de gás pode ser induzido. O controle de 

perda de filtrado pode acelerar ou desacelerar este processo. É desejável que a pasta não 

tenha água livre, especialmente em poços desviados, pois à medida que as partículas de 

cimento sedimentam do lado mais baixo, um canal contínuo de água pode ser formado 

do lado mais alto do poço, criando um caminho para passagem do gás (Bonett e Patifis, 

1996). 

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 ao rebaixamento da pasta; e perda de pressão por fricção, devido à perda 

de volume. 

Em alguns casos, um filtrado tão baixo quanto 10 mL/30 min seria necessário 

para evitar o surgimento de bloqueio de espaço anular (Baret, 1988).  Parcevaux (1987) 

analisou 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. 

Wojtanowicz et al., (2000) propuseram um modelo diferente para a redução de 

pressão na pasta. À medida que o filtrado é perdido para a formação, a pasta move-se 

para baixo como um plug, e o atrito gerado por esse movimento, contra as paredes do 

poço, causa uma redução na pressão hidrostática. Este comportamento foi validado com 

dados de campo anteriormente publicados no trabalho de Cooke et al. (1984), onde seis 

medidores de pressão, dispostos no espaço anular em diferentes profundidades, 

registraram a pressão hidrostática durante a cimentação. Logo após a colocação da pasta 

no espaço anular, a pressão hidrostática começou a cair e, em seguida, estabilizou em 

um patamar, como representado na Figura 3.7. 
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Figura 3.7. Comportamento da pressão hidrostática e da perda de filtrado em função do 

tempo [Adaptado de Wojtanowicz, et al., (2000)]. 

 
 
Aplicação de pressão e uso de ECP 

A aplicação de pressão no espaço anular para evitar entrada do gás no poço e o 

uso de ECP podem ser empregados para formar um selo mecânico no espaço anular e 

prevenir a migração de gás. As técnicas podem ser válidas, porém as condições do poço 

limitam sua aplicação. A pressurização do anular pode ocasionar perdas de circulação 

em zonas mais fracas e uma vez que o cimento começar a dar pega, a pressão na 

superfície não é transmitida para a formação. As condições de poço podem não permitir 

a utilização de ECP. A redução da pressão hidrostática devido o uso do ECP pode 

permitir que uma maior quantidade de gás entre no anular, conforme Figura 3.8 (Bonett 

e Patifis, 1996). 
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Figura 3.8. Limitações na utilização de ECPs (Bonett e Patifis, 1996). 

 

 

3.1.2.4 Desenvolvimento da força gel estática 

A redução potencial da pressão hidrostática está relacionada ao desenvolvimento 

de uma tensão resistiva ao movimento da pasta, denominada de força gel estática, que 

aumenta gradativamente durante o período de transição. A Equação (3.1) apresenta essa 

relação (Sabins et al., 1982). 

 

 

HA

anSGS.A
an∆p =  (3.1) 

 

Onde: 

∆pan: queda de pressão no anular; 

SGS: força gel estática da pasta de cimento; 

Aan: área do espaço anular em frente à pasta (área da parede do poço aberto + área 

externa do revestimento) descrita pela Equação (3.2) 

 

 ).LD(DπA revpoçoan +=  (3.2) 
 

Onde: 

Dpoço: diâmetro do poço aberto em frente ao topo da zona de gás, Drev : diâmetro do 

revestimento e L: altura da coluna de cimento. 
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A área hidrostática (AH) é descrita pela Equação (3.3): 

 

 )D(D
4

π
A 2

rev
2
poçoH −=  (3.3) 

 

Substituindo-se as Equações (3.2) e (3.3) na Equação (3.1), se obtém a 

Equação (3.4):  

 

 

)D(D

L..4
∆p

revpoço
an −

= SGS
 (3.4) 

      

Essa queda da pressão hidrostática ocorre como conseqüência da tensão 

cisalhante gerada pela pasta de cimento contra as paredes do poço ao longo do tempo, 

que começa a suportar a coluna de cimento, além da redução da pressão devido à 

redução de volume ocasionado pela filtração e retração, sendo esta última, decorrente 

das reações de hidratação da pasta. Se essa tensão cisalhante resultante for igual à 

tensão gerada pela força gel estática na parede do poço, a perda de pressão hidrostática 

será proporcional à força gel (Bonett e Pafitis, 1996). 

A literatura apresenta dois modelos qualitativos para avaliar o risco da migração 

de gás: o Potencial de Fluxo de Gás e o Período Crítico de Força Gel Estática (Nelson e 

Guillot, 2006). 

 

3.1.2.5 Potencial de fluxo de gás 

Uma premissa deste modelo é que a percolação do gás envolve a quebra da 

estrutura da pasta de cimento, ou seja, as bolhas precisam sobrepor o limite de 

escoamento da pasta. Este método considera que os riscos de migração de gás 

dependem da força gel estática da pasta e da pressão diferencial exercida na zona 

portadora de gás (Sutton, 1984). É definido como a razão entre a máxima restrição de 

pressão (MRP) e a sobrepressão hidrostática do poço, conforme a Equação (3.5). 

 

 
obp

MRP
PFG =  (3.5) 

Onde: 

PFG: potencial de fluxo de gás; MRP: máxima restrição de pressão e Pob: sobrepressão 

do poço no topo da zona de gás. 
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A MRP representa o decaimento máximo de pressão no anular, em frente à zona 

de gás, causado pelo efeito da força gel estática da pasta. Para o cálculo desse 

parâmetro, é considerado que a força gel de 250 Pa (500 lbf/100ft²) é suficiente para 

evitar qualquer tipo de migração, ou seja, a partir desse valor, qualquer redução na 

pressão hidrostática não influenciará mais na migração, visto que a pasta se torna 

impermeável. Substituindo-se SGS pelo valor de 250 Pa na Equação (3.4), obtém-se a 

MRP pela Equação (3.6). 

 

 
eqD

1000L
MRP=  (3.6) 

Onde: 

MRP: máxima restrição de pressão, 

L: altura da coluna de cimento, 

Deq: diâmetro equivalente do anular, (Dpoço – Drev). 

Verifica-se através da Equação (3.5) que quanto maior for a sobrepressão, menor 

será o PFG. A depender do valor do PFG, pode-se classificar uma determinada 

operação de cimentação em três distintas condições de fluxo: mínima (PFG < 4), 

moderada (4 ≤ PFG ≤ 7) e severa (PFG > 7).  

 

3.1.2.6 Período crítico de força gel estática 

A força gel estática crítica (SGScrít.) é definida como a força gel estática que leva 

a um ponto de equilíbrio, onde a pressão hidrostática e a pressão de poros no topo da 

zona de gás são igualadas, isto é, a sobrepressão é anulada.  

A força gel estática crítica é calculada, segundo Stiles (1997), substituindo-se a 

queda de pressão no espaço anular (∆pan) da Equação (3.4) pela sobrepressão em frente 

ao topo da zona de gás (pob), resultando na Equação (3.7). 

 

 
4.L

)D(D
pGSS revpoço

ob.crít

−
=  (3.7) 

 

O Período Crítico de Força Gel Estática (PSGS), como definido pela norma ISO 

10426-6 (2008) é o período de tempo para a pasta progredir da SGScrít para a força gel 

de 250 Pa (500 lbf/100ft²) conforme Equação (3.8). Quanto mais baixo o valor SGScrít., 

maior a chance de haver migração de gás. Segundo esse critério, quando SGScrít. é maior 

que 250 Pa, não há risco de ocorrer migração de gás. 
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 fc ttPSGS −=  (3.8) 
Onde: 

tc: tempo crítico quando a força gel da pasta atinge a SGScrít. e tf: tempo em que a pasta 

passa a ser um material impermeável. 

Para auxiliar na interpretação do PSGS e na escolha do método para evitar a 

migração de gás, Stiles (1997) propõe plotar a evolução da força gel estática em função 

do tempo em escala logarítmica, conforme Figura 3.9. A SGScrít, determinada pela 

Equação (3.7), é plotada na Figura 3.9 e o tempo correspondente à intersecção desse 

valor com a curva da força gel corresponde ao tempo crítico. Da mesma forma, procede-

se para determinar tf, que representa o tempo a partir do qual a pasta não mais permite a 

invasão do gás. 

 

 

 

Figura 3.9. Força gel estática em função do tempo para definição da PSGS. 

 

Algumas estratégias para reduzir o período crítico podem ser adotadas: reduzir a 

permeabilidade da matriz de cimento; aumentar a taxa do desenvolvimento da força gel 

estática e aumentar a SGScrít.. O aumento da taxa de desenvolvimento da força gel da 

pasta pode ser conseguido modificando o projeto da pasta de cimento. Para aumentar a 

força gel estática crítica pode-se programar a utilização de colchões espaçadores 

adensados; programar a pressurização do espaço anular após o deslocamento da pasta e 

aumentar a espessura da bainha de cimento. 
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3.1.3 Velocidade de migração de bolhas de gás 

Ao longo dos anos foi estabelecido que forças atuam em partículas (sólidas ou 

gasosas) que se movem através de um fluido cuja magnitude depende das propriedades 

das partículas e do fluido. A velocidade de uma bolha de gás depende de diversos 

parâmetros: aceleração, diâmetro da bolha, massa específica, viscosidade e tensão 

superficial. Caso o tamanho da bolha seja relativamente grande a tensão superficial 

pode ser desconsiderada (Talaia, 2007).  

No caso da ascensão de uma bolha através de um fluido, ela experimenta uma 

força de atrito “Fr” que é proporcional à massa específica do fluido, à área de projeção 

da partícula “Sp”, ao coeficiente de atrito e ao quadrado da velocidade de ascensão (vb) 

conforme Equação (3.9). 

 

 2
bpf

r
r v.S..

2

C
F ρ=  (3.9) 

  

Para uma bolha pequena, com geometria aproximadamente esférica cuja 

velocidade de subida seja suficientemente lenta para que o fluxo seja laminar, aplica-se 

a lei de Stokes (1851), que é usada para fluidos Newtonianos, cujo coeficiente de atrito 

é definido pela Equação (3.10): 

 

   
Re

24
Cr =  (3.10) 

Onde: 

Re: Número de Reynolds, definido pela Equação (3.11). 

 

 
f

bbf d.v.
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η
ρ

=  (3.11) 

Onde: 

db: diâmetro da bolha, e ηf: viscosidade do fluido 

Hadamard (1911) verificou que quando a circulação interna da bolha é um fator 

a ser considerado, ocorre uma redução da fricção na interface líquido/gás, aumentando a 

velocidade de ascensão da bolha, neste caso, o coeficiente de atrito é dado pela Equação 

(3.12) e a equação de velocidade da bolha de gás pela Equação (3.13). 
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Cr =  (3.12) 
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Onde:  

ρf: massa específica do fluido e ρb: massa específica da bolha. 

Entretanto, quando se considera que o sistema está numa faixa onde o número de 

Reynolds é baixo, a lei de Stokes permanece válida (Karamanev, 1994). Um critério que 

tem sido usado para determinar qual equação deve-se aplicar é o cálculo do número de 

Eotvos pela Equação (3.14). Quando Eo for menor que 4, a lei de Stokes é válida. 

Quando for maior, é como se a bolha possuísse interfaces livres devido à baixa tensão 

superficial e a correlação de Hadamard (1911) é aplicável. 
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=  (3.14) 

 

Levich (1962) avaliou a influência de partículas maiores e propôs através de 

análise experimental a correlação para o coeficiente de atrito definida pela Equação 

(3.15) e a equação de velocidade da bolha de gás pela Equação (3.16). 
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Na região de fluxo laminar pode-se fazer uma correção na lei de Stokes para 

fluidos não-Newtonianos através da Equação (3.17) e o coeficiente de atrito se torna 

(Acharya et al., 1976). 
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Cr =  (3.17) 

Onde: 

X: fator de desvio do coeficiente de atrito. 

Kawase e Ulbrecht (1981) definiram uma correlação para o fator de desvio 

conforme Equação (3.18): 
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Onde: 

n: índice de comportamento. 

Kawase e Moo-Young (1986) através do aperfeiçoamento de seus estudos 

avaliaram outra relação para o fator de desvio conforme Equação (3.19). 
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Onde n é o índice de comportamento, para 0,75 < n < 1. Quando n = 1 (Fluido 

Newtoniano), X = 1. 

Verifica-se que quando ocorre uma variação no coeficiente de atrito varia-se de 

igual fator o denominador da equação de velocidade, por exemplo, para equação do Cr 

de 24 para 16 (24/16 = 1,5) ocorre igual redução no denominador da equação da 

velocidade de 18 para 12 (18/12 = 1,5). Idem quando Cr aumenta de 24 para 48, 

ocorrendo aumento de 18 para 36. É como se a velocidade fosse dividida por um fator 

equivalente a Y=Cr2/Cr1. Portanto para aplicar o fator de desvio do coeficiente de atrito 

da bolha para fluidos não-Newtonianos deve-se dividir a equação de velocidade por X.  

Prohaska et al., (1995) propuseram um mecanismo baseado na análise da 

distância crítica para avaliar  a migração de gás. Esse conceito presume uma relação 

entre o volume de entrada de gás com a quantidade perdida de fluido, resultante da 

filtração e retração da pasta. Para a relação de velocidade da bolha, utilizaram a mesma 

análise de Rader et al., (1975) conforme  Equação (3.20). 

 

 
c1b r.g.2Cv =  (3.20) 

 

Onde C1 é uma constante relacionada empiricamente ao número de Reynolds da 

bolha e rc é o raio de curvatura da bolha, definido pela Equação (3.21). 

 

 ( )
2

rr.A.
r

ieg
c

+
=

π
 (3.21) 

 

Onde Ag é a área da seção transversal ocupada pelo gás, re e ri são os raios 

externo e interno do anular. 
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