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RESUMO 

 

Depósitos de hidrocarbonetos compostos de petróleo e gás natural ocorrem naturalmente em 

todo o mundo. Tais depósitos estão normalmente contidos dentro de rochas denominadas 

"rochas reservatório", em geral arenitos ou carbonatos. Esses depósitos existem em variadas 

condições de pressão, temperatura e profundidade, desde poucas centenas até milhares de 

metros. Durante o processo de perfuração do poço de petróleo, para atingir as rochas 

reservatório, é comum encontrar zonas com alta permeabilidade ou naturalmente fraturadas, 

onde existe a possibilidade de parte ou da totalidade do cimento ou do fluido de perfuração 

utilizado ser perdido, isso é: invadir a formação que está sendo perfurada e/ou cimentada sem 

retorno. Tais eventos, conhecidos na indústria como “perda de circulação” podem causar vários 

efeitos indesejáveis, dentre eles, perda de controle do poço durante a perfuração/completação 

ou falhas na cimentação, podendo ocasionar inclusive a perda do poço ou graves acidentes. 

Comercialmente, existem alternativas para o desenvolvimento de sistemas de pastas de cimento 

com controle de perda de fluido para a formação. Entretanto, a maior parte dessas soluções 

apresentam alto custo e baixa garantia de eficiência. Devido à redução nas margens 

operacionais da indústria de petróleo e à redução do preço do barril de petróleo, busca-se cada 

vez mais otimizar esses processos, reduzindo custos e possibilidades de falhas. Nesse trabalho 

foi realizado um conjunto de planejamentos estatísticos para determinar, conjuntamente, qual a 

melhor pasta de cimento que poderia ser desenvolvida com os materiais utilizados para controle 

de perda e, dentre esses materiais, como esses se comportariam na perda de fluido. A pasta 

estudada foi desenvolvida com vermiculita, cloreto de cálcio e nanossílica, estudando-se a ação 

da vermiculita como agente redutor de densidade do sistema. Além desses, foi também 

adicionada esponja de poliestireno à pasta para atuar como controlador de perda de circulação. 

Foi possível obter composições estáveis, com alta razão água/cimento, propriedades reológicas 

adequadas e baixas densidades, que foram fixadas em 12,5 lb/gal e ótimo controle de perda de 

circulação. Ensaios de estabilidade à decantação mostraram que as pastas foram estáveis nas 

condições propostas, e os ensaios de resistência à compressão mostraram valores da ordem de 

10 MPa. A ação da espuma contribuiu com a diminuição de até 97,5% da perda de fluido para 

a formação, comparado com outras pastas sem espuma. Dessa forma, ficou demonstrado que a 

espuma é um agente de grande utilidade no controle da perda de fluido para formação. 

 

Palavras-chave: ANOVA, cimento, cimentação, pastas leves, vermiculita, perda de fluido, 

controle de perda. 
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ABSTRACT 

 

Hydrocarbon deposits made up of oil and natural gas occur naturally throughout the world. 

Such deposits are normally contained within rocks called "reservoir rocks", usually sandstones 

or carbonates. These deposits exist in varying conditions of pressure, temperature and depth, 

from a few hundred to thousands of meters deep. During the drilling of the oil well, to reach 

the reservoir rocks, it is common to find areas with high permeability or naturally fractured 

zones, where there is the possibility that some or all of the cement or the drilling fluid used is 

lost, that is: penetrate the formation where the drilling and/or cementing is occurring. Such 

events are known in the industry as "fluid loss" and may cause several undesirable effects, 

among them, loss of control of the well during drilling/completion or failures in the 

cementation, which may even lead to loss of the well or serious accidents. Commercially, there 

are alternatives for the development of cement slurries with fluid loss control for the formation. 

However, most of these solutions have high costs and low guarantee of efficiency. Due to the 

reduction in the operating margins of the oil industry and the reduction of the oil price, there is 

a need for increasingly optimized processes, reducing costs and potential for failure. In this 

work, a set of statistical plans was carried out to determine the best cement paste that could be 

developed with materials used for fluid loss control and, among these materials, how they would 

behave in the loss of fluid. The studied pulp was developed with vermiculite, calcium chloride 

and nanosilica, studying the action of vermiculite as a reducing agent of the system. In addition 

to these, polystyrene sponge was also added to the slurry to act as a fluid loss controller. It was 

possible to obtain stable compositions with high water/cement ratio, suitable rheological 

properties and low densities, which were set at 12.5 lb/gal and excellent fluid loss control. 

Stability tests on settling showed that the pastes were stable under the proposed conditions, and 

the compressive strength tests showed values of the order of 10 MPa. The action of the foam 

contributed with the reduction of up to 97.5% of the loss of fluid to the formation, compared to 

other non-foamed pastes. Thus, it has been demonstrated that the foam is an agent of great 

utility in controlling the loss of fluid for formation. 

 

Key-words: ANOVA, cement, cementing, low-density slurries, vermiculite, fluid loss, fluid 

loss control. 
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1 Introdução 

 

 

A cimentação primária de poços de petróleo é a etapa realizada durante a operação de 

perfuração de um poço de petróleo que tem, como função básica, garantir a estabilidade 

mecânica e o isolamento zonal desse poço durante toda a sua vida útil. 

Nessas operações de cimentação, são utilizados cimentos classificados pela API 

(American Petroleum Institute), variando de cimento tipo “A” até cimento tipo “J”. A diferença 

entre essas classes está diretamente relacionada com a composição química do clínquer, que 

deve estar adequada às condições de uso, pela distribuição relativa das fases, profundidade e a 

temperatura dos poços (NELSON, 2006; THOMAS, 2004). 

Para o desenvolvimento dessas pastas, são utilizados diversos aditivos que, ao serem 

adicionados à pasta de cimento, alteram a dinâmica da reação de hidratação da pasta, 

modificando as suas propriedades e conferindo novas características ao cimento. Com isso, 

pode-se garantir que cada poço de petróleo terá uma formulação de pasta específica para ele, 

objetivando uma maior segurança operacional, menor tempo de intervenção e menores custos 

para a operação. 

Cada aditivo possui uma função específica na formulação final da pasta cimentante: 

aumentar ou diminuir o tempo de pega (enrijecimento da pasta); modificar as propriedades 

reológicas do cimento; aumentar a resistência mecânica; garantir maior resistência em altas 

temperaturas; garantir maior controle de perda de filtrado, etc. Entretanto, além dos efeitos 

primários positivos, os aditivos podem conter um ou mais efeitos secundários negativos ou 

ainda positivos, para a pasta de cimento. Cabe ao projetista da pasta de cimento encontrar a 

formulação que maximize as propriedades desejadas para atender os requisitos operacionais. 

Muitas substâncias são utilizadas como aditivo para cimento, o que é causa de grande 

dificuldade para o desenvolvimento de um sistema adequado: encontrar, entre os milhares de 

aditivos disponíveis no mercado, aqueles que conseguem maximizar os resultados esperados e 

minimizar os resultados indesejados. 

Atualmente, com a busca por petróleo atingindo zonas cada vez mais complexas do 

ponto de vista da operação de perfuração e completação, um problema passa a tomar proporções 

cada vez maiores: a perda de fluidos para a formação rochosa. Em um determinado momento 

da perfuração, podem ser encontradas zonas de altíssima permeabilidade que possibilitam que 

boa parte do fluido presente no interior do poço seja injetado nessas zonas, o que pode 
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comprometer a integridade da cimentação ou da perfuração em si. A perda de fluido para a 

formação é um processo considerado normal em quantidades controladas. Em condições 

normais, ao fluir dentro do poço, a pasta de cimento passa por um processo de filtração, ou seja, 

perde parte do seu líquido para a formação, criando um reboco de baixa permeabilidade que 

isola a formação e impede grande parte da perda de fluido. Eventualmente, zonas com alta 

permeabilidade impedem a criação desse reboco, fazendo com que a perda de fluido para a 

formação ocorra de maneira descontrolada. 

 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

 

Esse trabalho tem como objetivo geral o desenvolvimento de sistema de pasta de 

cimento capaz de controlar a perda de fluido para formações rochosas de alta permeabilidade 

durante a etapa de perfuração e completação de poços petrolíferos.  

 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

 

Os objetivos específicos desse trabalho são:  

 Estudar a influência dos componentes de forma a encontrar formulações que 

possam otimizar o controle de perda de fluido para a matriz permeável; 

 Modelar estatisticamente as interferências da pasta com formações de 

permeabilidade variada; 

 Avaliar o comportamento das pastas de cimento, com controlador de perda, 

desenvolvidas nesse estudo, identificando o melhor sistema para aplicação em 

poços de petróleo com  perda de fluido para a formação. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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2 Revisão Bibliográfica 

 

 

2.1 O Cimento 

 

 

Praticamente a totalidade dos cimentos para completação de poços são cimentos 

Portland, uma mistura calcinada de calcário com certos tipos de argila. As pastas de cimento 

constituídas de cimento Portland e água são geralmente utilizadas devido a suas excelentes 

propriedades de promover a cura (enrijecimento da pasta) mesmo sob condições bastante 

adversas. 

 

 

2.1.1 Classificação dos Cimentos 

 

 

A indústria de petróleo usa as especificações da API (American Petroleum Institute) 

para definir as características dos cimentos usados nas operações de cimentação. A norma API 

10A determina as diferentes classes de cimentos API, para variadas pressões e temperaturas, 

podendo ser: 

 Classe A: usado em situações onde não são exigidas nenhuma propriedade 

especial do cimento, seu uso é muito restrito; 

 Classe B: usado em situações que exijam alta resistência a sulfatos; 

 Classe C: usado quando se requer que a resistência mecânica do cimento cresça 

rapidamente; 

 Classe G/H: tipo de cimento mais utilizado na indústria de petróleo, é designado 

para cimentações básicas. 

Os elementos básicos para a manufatura de um cimento Portland são o carbonato de 

cálcio (calcário) e argila. Ferro e alumínio podem ser adicionados à composição, caso não 

estejam presentes em quantidades aceitáveis na argila. Esses materiais são misturados e 

alimentados em um reator rotativo, que funde a mistura em temperaturas da ordem de 1500 ºC, 

transformando-a em um material chamado de clínquer. Após o resfriamento do clínquer, o 

mesmo é pulverizado com sulfato de cálcio (COOK, 2006). 
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Ao se agregarem com a água, os clínquers formam quatro fases cristalinas, denominadas 

C2S, C3S, C3A, C4AF. Cada uma dessas fases possui um mecanismo de reação e velocidade de 

reação diferente. 

O C2S (Silicato de Dicálcio) e C3S (Silicato de Tricálcio) são similares, possuindo, 

respectivamente, fórmula molecular 2CaO·SiO2 e 3CaO·SiO2, e sendo gerados a partir da 

reação de hidróxido de sílica e cálcio com hidróxido de cálcio. Entretanto, as velocidades de 

reação de cada um são enormemente diferentes (COOK, 2006), a ponto da concentração do 

segundo ser três vezes maior que a do primeiro. A sua principal função no cimento é a definição 

da resistência à compressão do material. 

O C3A, Aluminato de Tricálcio (3CaO·Al2O3) e o C4AF, Aluminoferrita de Tetracálcio 

(4CaO·Al2O3·Fe2O3) são estruturas semelhantes, possuindo influência na reologia e gelificação 

da estrutura.  

Na presença de uma fonte de energia térmica, as fases de hidratação do cimento 

ocorrerão muito mais rapidamente. Por causa disso, os tempos de pega da pasta serão bem 

menores. Isso é especialmente importante ao se considerar que boa parte dos poços de petróleo 

atingem grandes profundidades, superiores, às vezes, a 2.000 metros. Nessas profundidades a 

temperatura média é superior a 100 ºC, o que reduz significativamente o tempo de espessamento 

da pasta. 

 

 

2.2 Desenvolvimento da Pasta Cimentante e Aditivos 

 

 

Cada trabalho de cimentação deve ter uma pasta cimentante específica para tal. Para 

isso, o projetista que desenvolverá a pasta de cimento deverá saber quais as necessidades e 

dificuldades encontradas pela equipe de campo e, a partir desses dados, utilizar aditivos 

específicos, que alterarão a dinâmica de hidratação do cimento, buscando obter um efeito 

primário e benéfico para o cimento. Além disso, deve o projetista atentar para a eventual 

situação em que o aditivo apresentará, isoladamente ou em conjunto com os demais aditivos, 

um ou mais efeitos secundários, que podem ou não serem benéficos. 

Uma pasta, quando bem projetada, deve ter propriedades que permitam seu bom uso no 

poço que será cimentado, como: não deve ter água livre; deve promover controle de filtrado 

para evitar danificar as formações; ser retardada o suficiente para não enrijecer durante o tempo 
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de bombeamento e; manter sua densidade, para promover controle hidrostático suficiente 

(COOK, 2006). 

Alguns dos critérios que influenciam as propriedades da pasta e suas necessidades são: 

a profundidade do poço, a qualidade da água de mistura, a temperatura no local da cimentação, 

tipo de fluido de perfuração, qualidade do cimento (puro), regime de fluxo no bombeamento, 

densidade da pasta, aditivos, perdas de circulação, crescimento da resistência da pasta, 

possibilidade de migração de gás, tempo de bombeio, etc. 

Para esse trabalho foi desenvolvida uma pasta de cimento contendo vermiculita 

(extendedor), cloreto de cálcio (aumento de resistência mecânica), nanossílica (viscosificante) 

e espuma de polipropileno (controlador de perda). 

 

 

2.2.1 Extendedores 

 

 

A densidade de uma pasta de cimento “padrão”, de acordo com a norma API 10A é em 

torno de 15 lb/Gal. Entretanto, algumas condições encontradas durante as etapas de perfuração 

e completação de poços podem fazer com que esse valor seja incompatível com as necessidades 

do poço. Em zonas naturalmente fraturadas, com histórico de perda de fluido para a formação 

ou zonas com baixo gradiente de fratura, se faz necessária a utilização de um cimento de baixa 

densidade, capaz de reduzir o gradiente hidrostático da pasta. Para isso, se utilizam materiais 

chamados de extendedores. Existem diversos tipos de extendedores, entre eles os extendedores 

físicos, como argilas e compostos orgânicos. Como exemplo, a vermiculita, usada neste 

trabalho; extendedores pozolânicos; extendedores químicos e; gases. 

Na prática, qualquer material que tenha densidade inferior à do cimento pode ser usado 

como extendedor. Esses materiais diminuem a densidade da pasta por um dentre esses três 

métodos: 

 Extendedores físicos ocupam o lugar do cimento, diminuindo a densidade total 

da mistura; 

 Extendedores químicos e físicos absorvem água, permitindo que mais água seja 

adicionada à mistura, diminuindo a densidade do cimento sem que se produza 

água livre; 
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 Extendedores gasosos que agem formando pequenos bolsões de gases no interior 

da pasta, reduzindo a densidade geral, permitindo que a mesma seja 

extremamente baixa. 

 

Os extendedores físicos são os mais comuns de todos. Dentre os mais usados, tem-se a 

bentonita, um mineral argiloso composto basicamente de montmontrilonita sódica 

(NaAl2(AlSi3O10)·2OH) e a perlita, um extendedor constituído de rocha vulcânica, tratada de 

forma a gerar um material com grande teor de ar em seu interior, resultando em uma baixa 

densidade. 

A vermiculita é um aluminosilicato hidratado de magnésio, ferro e alumínio com 

aparência micácea, formato lamelar e clivagem basal. O termo vermiculita é comumente usado 

para designar comercialmente um grupo de minerais micáceos constituído por cerca de 

dezenove variedades de silicatos hidratados de magnésio e alumínio com ferro e outros 

elementos. O nome vermiculita é derivado do latim vermiculari, que significa “semelhante a 

verme” e se deve ao fato de que esse material se expande sob aquecimento, processo durante o 

qual suas partículas movimentam-se de forma semelhante à dos vermes.  

A composição química da vermiculita encontrada em algumas das principais jazidas do 

Brasil é apresentada na Tabela 2.1.  

 

 

Tabela 2.1 - Composição química (%) de vermiculitas comerciais brasileiras. (UGARTE et al., 2005) 
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No Brasil, há depósitos e jazidas de vermiculita nos estados da Paraíba, Goiás e Piauí. 

Os minérios brasileiros não contêm asbestos, o que confere aos concentrados de vermiculita 

maior valor agregado, além de favorecer o melhor aproveitamento econômico do bem mineral 

(UGARTE et al., 2005). 

A vermiculita possui o íon de magnésio Mg2+ como cátion trocável que ocupa as 

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

interlamelares são cercados por moléculas de água. Quando a vermiculita é aquecida acima de 

230 ºC, as moléculas de água são expulsas violentamente e perpendicularmente ao plano de 

clivagem das placas, causando um espaçamento entre as lamelas e, por conseguinte sua 

esfoliação ou expansão. Essa expansão pode chegar até 20 vezes o seu volume e causa uma 

variação apreciável na suas características físico-mecânicas (SANTOS, 1989). 

Cada floco aprisiona ar em seu interior que promove a propriedade isolante à vermiculita 

expandida. O produto, assim, obtido da expansão é, então, resistente ao fogo, inodoro, possui 

baixa densidade, não irrita a pele nem os pulmões, não é condutor de eletricidade, é isolante 

térmico e absorvente acústico, resistente à decomposição, não atrai insetos e pode absorver água 

até 5 vezes o seu peso. 

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

expandida, ela se torna um material de baixa densidade com excelentes propriedades para 

isolamento térmico e acústico. Essas propriedades fazem da vermiculita expandida um produto 

com larga aplicação, especialmente nas engenharias civil e naval e para uso industrial em geral. 

Tal fato se deve ao fato da vermiculita não ser um material abrasivo, ser inodoro, de pH 

essencialmente neutro, inerte e que não se decompõe. 

 

 

2.2.2 Viscosificantes 

 

 

Viscosificantes são usados extensivamente na indústria de cimentação para melhorar as 

propriedades reológicas das pastas, de forma a otimizar o seu bombeamento durante a operação 

de cimentação. Além disso, o uso de viscosificantes permite que seja utilizada uma alta carga 

de sólidos em pastas de cimento de baixa densidade, como a desenvolvida nesse trabalho. No 

caso específico da vermiculita, que possui densidade bastante inferior à da água, a presença do 

viscosificante garante também que a mesma não segregue do restante do cimento. 
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2.2.3 Controladores de Filtrado 

 

 

Controladores de filtrado são usados para manter um volume constante da pasta 

cimentante, de forma a garantir que as propriedades da pasta se mantenham dentro de um limite. 

Em geral, a variação de cada uma dessas propriedades depende da quantidade de água no 

cimento. Caso haja água em excesso, o tempo de espessamento, a perda de fluido, a água livre, 

segregação, permeabilidade e porosidade do cimento serão maiores. Por outro lado, a 

densidade, viscosidade e resistência da pasta serão menores. E, tendo em vista que a 

previsibilidade das propriedades da pasta são uma das características mais desejadas, é essencial 

que se consiga controlar essas propriedades dentro de um range aceitável. 

As pastas de cimento, no seu aspecto físico, são suspensões coloidais com fases sólidas 

e líquidas distintas. Durante a operação de cimentação, caso as fases se segreguem, zonas de 

alta densidade podem se formar dentro da pasta, o que pode causar, além da mudança brusca 

nas propriedades do cimento, fraturamento da formação, pega instantânea, entre outros. Após 

o posicionamento da pasta, a fase fluida será filtrada para as formações permeáveis, resultando 

em uma diminuição do volume de pasta e da sua pressão hidrostática, além de vários outros 

pontos indesejáveis. 

Os inibidores de filtrado são, dessa forma, usados para controlar a segregação das fases, 

líquida e sólida, dentro da pasta de cimento, assim como controlar a taxa de infiltração da parte 

líquida da pasta na formação. As pastas sem inibidor possuem, em geral, uma perda calculada 

de acordo com as normas API de 1500 cm³/30 min. Esse valor deve ser alterado para cada 

formação, em cada trabalho de cimentação. 

 

 

2.3 Cimentação 

 

 

A cimentação é a etapa, durante o processo de perfuração e completação do poço de 

petróleo, onde se garante a estabilização do revestimento e das zonas perfuradas, além do 

isolamento zonal do poço. Garante-se, assim, a vedação entre as zonas permeáveis, impedindo 

a intercomunicação de fluidos da formação que ficam por trás do revestimento, bem como 

propiciar suporte à coluna de revestimento (OLIVEIRA, 2004; VLACHOU, 1997). 
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Para tal, é desenvolvida uma mistura de cimento com água e outros aditivos variados, 

escolhidos de acordo com a necessidade do poço e suas características, como, por exemplo, 

cimentações em poços com gradientes de temperatura anormalmente altos que necessitarão de 

um desacelerador de pega (enrijecimento), para evitar que a mistura enrijeça antes de atingir 

seu ponto de interesse. 

Existem dois tipos de cimentação: a primária e a secundária.  

A cimentação primária ocorre logo após o término da perfuração de uma determinada 

seção do poço. Seus objetivos principais são o isolamento de zonas produtoras de óleo, gás e 

água; proteção do revestimento dos efeitos da formação e dos fluidos nela contidos, prevenção 

de kicks e blowouts; formação de um selo protetor entre a formação e o revestimento; proteção 

do revestimento de eventuais choques causados pelo impacto da broca na continuação da 

perfuração; vedar zonas de perda de circulação (CROOK, 2004). Uma cimentação mal 

elaborada reduz o ciclo de vida do poço e implica em custos adicionais em sua construção. 

A cimentação secundária existe para corrigir eventuais problemas na cimentação 

primária. Em geral, caso a operação de perfuração e cimentação primária sejam bem planejadas 

e executadas, não há necessidade de se efetuar cimentações corretivas no poço. 

 

 

2.3.1 Controle de Perda e Tampões de Cimento 

 

 

Para se realizar o controle de perda de fluido durante uma perfuração, geralmente, são 

utilizados tampões de cimento. Um tampão, idealmente, deve impedir a migração de fluidos 

entre formações ou entre uma formação e a superfície ou o poço. 

Na ocorrência de uma zona fraturada com perda de fluido para a formação, é 

desenvolvida uma pasta de cimento para essa situação, a qual, caso corretamente aplicada, 

impedirá a perda de fluido para a formação, permitindo que o restante da perfuração continue 

corretamente. 
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A Figura 2.1 ilustra o uso de um tampão de cimento para controle de perda de um poço. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 - (a) Tampão de abandono e (b) Tampão de cimento (COSTA, 2004). 

 

 

2.4 Controle de Perdas de Circulação 

 

 

A perda de circulação na indústria de petróleo consiste em um desafio constante e 

custoso, especialmente em campos maduros ou zonas com baixos gradientes de fratura 

(URDANETA et al, 2015). Incidentes podem resultar em perdas parciais ou totais em uma 

variedade de formações, incluindo zonas cavernosas altamente permeáveis e fraturadas, além 

de maiores custos e tempos para perfuração do poço. Em geral, os maiores problemas de perda 

de circulação encontrados durante uma cimentação ocorrem durante a perfuração do poço 

(MOFUNLEWI e OKOTO, 2016), tendo em vista que, após essa etapa e o assentamento do 

revestimento, espera-se que as perdas tenham sido controladas. 

Inicialmente, tenta-se controlar tais perdas usando géis ou lama (fluido de perfuração) 

com aditivos de controle de perda. Entretanto, essas e outras soluções comerciais atualmente 

existentes não são capazes de resolver situações com perdas mais intensas. Isso aumenta tanto 

o tempo quanto o custo para solução do problema, além de aumentar os riscos inerentes. 

Além disso, é possível que existam zonas geologicamente diferentes ou desconhecidas 

próximo ao poço, as quais são em geral indistinguíveis do restante das zonas porosas. Isso 

a) b) 
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também impede ou dificulta a previsibilidade da ocorrência de perdas durante o projeto prévio 

de intervenção. 

Por causa disso, vários estudos já foram realizados de forma a identificar as maneiras 

mais eficientes para combater perdas severas de circulação. A forma de tratamento mais comum 

sugere a adição de materiais particulados na pasta cimentante.  A escolha correta da estratégia 

de combate à perda pode significar o sucesso ou a falha de todo o tratamento (CASTRO, 2011). 

A perda de circulação pode ocorrer através de zonas de alta permeabilidade durante a 

própria perfuração; durante descidas e retiradas da coluna de trabalho de dentro do poço ou 

ainda quando a pressão de circulação exceder o gradiente de admissão de fluxo das zonas já 

perfuradas. Eventualmente, pode ocorrer ainda que o nível de fluido no anular do poço caia 

suficientemente para que o mesmo fique menor que a pressão de poros da rocha, ocorrendo um 

influxo de gás e óleo para dentro do poço, caracterizando um kick da formação. A Tabela 2.2 

abaixo mostra as consequências mais comuns de perda de circulação em diferentes estágios da 

vida do poço (NELSON & GUILLOT, 2006): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2.2 - Maiores Consequências da Perda de Circulação 

Perfuração Cimentação Completação 

Perda de fluido de 

perfuração 
Má cimentação 

Perda de fluido de 

completação 

Perda de tempo de sonda 
Redução da altura da pasta 

no anular 
Perda de tempo de sonda 

Desperdício de coluna de 

revestimento 
Corrosão do revestimento Danos à formação rochosa 

Não atingimento da 

profundidade desejada 
Zonas com má isolação Segurança reduzida 

Blow-outs Segurança reduzida Perda do reservatório 
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Acidentes ambientais  Perda do poço 

 

 

Normalmente, zonas de perda são categorizadas de acordo com o volume horário médio 

de fluido que entra na formação: 

 Vazamento: 1 a 10 bbl/h; 

 Perda Parcial: 10 a 100 bbl/h; 

 Perda Severa: 100 a 500 bbl/h; 

 Perda Total: 500 bbl/h ou maior. 

 

Com base nesses três tipos de perda, SUYAN et al. desenvolveram três tipos básicos de 

agentes para combate à perda durante a perfuração: 

 Agentes de Plugueamento: materiais que formam plugues físicos sobre a zona 

onde ocorre a perda. Vários tipos de materiais são utilizados, sendo esses 

classificados de acordo com a sua morfologia (fibrosos, flocos, granular e 

misturas); 

 Agentes Gelificantes: polímeros solúveis em água e argilas expansíveis que 

floculam e criam uma pasta cimentante de alta viscosidade. Além desses, 

também podem ser utilizados polímeros com alta capacidade de absorção de 

água, que formam estruturas altamente resistentes e que impedem a perda de 

circulação; 

 Materiais Cimentantes: pastas cimentantes com baixo tempo de pega, 

extendedores ou pastas tixotrópicas já foram usadas para tentar mitigar as perdas 

de circulação. 

 

Os vazamentos se caracterizam por serem extremamente lentos, podendo algumas vezes 

serem caracterizados como perdas de filtrado. Já as perdas parciais são mais volumosas e, a 

depender do custo do fluido de perfuração utilizado, podem ser fatores importantes no custo 

total da operação. A melhor técnica para combate à perda nesses dois casos é o uso de tampão 

de calcita. 

Já em casos de perdas severas, é obrigatório recuperar a circulação de fluido de forma a 

proceder com um tampão de cimento para controlar rapidamente a perda. Em situações onde as 

estruturas são grandes ou cavernosas, as soluções tradicionais tendem a ser ineficientes. Nesses 
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casos, fluidos que possuem a capacidade de gelificar quando submetidos a tensões superficiais 

significativas são preferidos. 

No caso de Perda não sanada com tampão (ou tampões) de cimento, se procede com o 

alargamento do poço e descida de revestimento intermediário; tampão de desvio e desvio do 

poço ou até mesmo o abandono do poço. Nesse último caso, é necessário avaliar até quanto de 

custo não previsto o poço consegue suportar até se manter economicamente viável. 

Para isso, o combate com tampão de cimento deve possuir algumas características: é 

essencial que ele cubra todo o intervalo mais provável de perda; preveja excesso de volume; ser 

de rápido preparo, baixo custo e possuir tempo de bombeabilidade suficiente para evitar uma 

prisão da coluna de trabalho; além de baixa resistência compressiva, a fim de agilizar o corte e 

evitar o desvio do poço; sanar ou reduzir a perda a um nível aceitável rapidamente e não causar 

dano ao reservatório. 

 

 

2.5 Reologia 

 

 

A reologia é o estudo das propriedades reológicas do cimento. Durante o 

desenvolvimento de uma pasta cimentante é essencial que sejam avaliadas essas características 

de forma a melhor prever o comportamento do cimento durante seu bombeamento para o poço. 

As propriedades reológicas dos cimentos determinam a qualidade da matriz cimentícea e ajuda 

a prever suas performances quando do uso e as suas propriedades físicas tanto durante quanto 

após a cura do cimento. 

Para caracterizar a reologia de uma pasta de cimento, parâmetros reológicos como a 

viscosidade aparente, viscosidade plástica, tensão superficial e outros precisam ser estudados. 

Com esses dados pode-se avaliar, por exemplo, qual o esforço mínimo necessário para que esse 

cimento comece a fluir. A viscosidade aparente é a viscosidade em uma taxa de cisalhamento 

específica. Se os pontos de uma curva de fluxo forem linearizadas, a inclinação dessa linha 

representa a viscosidade plástica. 

Para fluidos como pastas de cimento, a viscosidade exibe um comportamento 

dependente do tempo, o qual é de difícil caracterização. Entretanto, para o uso comum durante 

uma operação de cimentação de poços, as pastas de cimento podem ser representadas por 

modelos não dependentes do tempo. A performance dos modelos reológicos geralmente varia 

com a geometria do local de teste, temperatura, duração do teste e outros elementos, o que faz 
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com que a avaliação dos vários modelos reológicos seja quase impossível, conforme afirma 

NEHDI e RAHMAN (2004). 

 

 

2.6 Resistência Compressiva 

 

 

A resistência de um material é dada como a capacidade de resistir à tensão sem se 

romper. No caso de cimentos utilizados na completação de poços de petróleo, esse dado está 

relacionado à tensão necessária para se causar a ruptura do cimento naquele ponto específico 

onde ele foi inserido. Considerando as altas pressões/temperaturas as quais o poço está sujeito 

durante sua vida útil, é essencial que esse cimento possua resistência compressiva compatível. 

(METHA e MONTEIRO, 2008). 

Os principais fatores que influenciam a resistência mecânica são: 

 Tipo do cimento; 

 Relação água/cimento; 

 Idade; 

 Temperatura. 

No caso dos cimentos para completação utilizados na indústria de petróleo, a norma 

API 10C determina qual seria a resistência compressiva mínima para um cimento com 

densidade de 15,6 lb/Gal, na Tabela 2.3: 

 

 

Tabela 2.3 - Resistência compressiva mínima 

 Temperatura 

de cura (ºC) 

Pressão de 

cura 

Classe A Classe B Classe C Classe G Classe H 

 Resistência Compressiva Mínima (MPa) 

Resistência 8h 
38 ºC 

Atmosférica 
1,7 1,4 2,1 2,1 2,1 

60 ºC - - - 10,3 10,3 

Resistência 24h 38 ºC Atmosférica 12,4 10,3 18,8 - - 

 

 

Da mesma forma, a qualidade potencial do cimento depende da sua relação 

água/cimento e do grau de hidratação. É através do processo de hidratação que o cimento atinge 
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sua resistência compressiva máxima. A temperatura, de maneira semelhante, ao alterar a 

velocidade das reações de hidratação e sua resistência  

Por fim, a idade do cimento influencia na evolução da hidratação do cimento e sua 

resistência à compressão. A própria norma API 10C indica que, em média, um cimento alcança 

sua resistência relativa máxima em 28 dias. 

 

 

2.7 Estabilidade 

 

 

Um dos efeitos negativos da adição de dispersantes ao cimento é a sedimentação do 

mesmo, ou seja: a formação de um gradiente de densidade do topo ao fundo da pasta, ou ainda 

a formação de água livre. Conforme NELSON e GUILLOT (2006), colunas de cimento não 

homogêneas não são aceitáveis, particularmente quando o poço possui alto grau de inclinação 

ou é horizontal. Além disso, a resistência mecânica do cimento sofre com essa situação, 

permitindo, inclusive, que o isolamento zonal do poço seja comprometido. 

Por causa disso, é comum serem adicionados agentes estabilizantes no poço, de forma 

a impedir esse processo. Bentonita pode ser utilizada com esse objetivo, tendo em vista sua 

capacidade de absorver grandes quantidades de água, mantendo assim a pasta uniforme 

(NELSON e GUILLOT, 2006). Além disso, vários polímeros e silicatos podem ser usados para 

melhoria da estabilidade da pasta. A eficiência de elementos capazes de manter a estabilidade 

da pasta é valorada através da medição da densidade da pasta em diferentes intervalos de um 

tubo cilíndrico. 

Neste trabalho o papel de melhoria na estabilidade coube à espuma e à vermiculita, 

ambas capazes de absorver grande quantidade de água e garantir a estabilidade da pasta. 

 

 

2.8 Fluxo em Meio Poroso 

 

 

Em um evento de perda de fluido de perfuração ou de cimento para a formação, pode-

se considerar que a formação rochosa se comporta como um meio poroso de alta 

permeabilidade. O estudo do fluxo dos fluidos nos meios porosos tem como ponto central a 

chamada equação da difusividade hidráulica, a partir da qual são desenvolvidas soluções para 
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as diversas situações onde pode ocorrer o fluxo de fluidos nos reservatórios. A avaliação desses 

meios porosos, sua porosidade, permeabilidade e análise do fluxo que passam através deles é 

essencial para a avaliação do comportamento da pasta de cimento, antes e depois do controle 

de perda. 

A equação da difusividade indica as seguintes hipóteses: meio poroso homogêneo; fluxo 

isotérmico e unidirecional; poço penetrando totalmente a formação; permeabilidade constante; 

pequeno gradiente de pressão; fluido com compressibilidade pequena e constante e viscosidade 

constante; rocha com compressibilidade pequena e constante; forças gravitacionais 

desprezíveis; fluido e rocha não reagentes entre si. 

Ao correlacionar a equação da difusividade com a lei de Darcy e uma equação de estado 

para o fluido estudado, obtem-se a equação da difusividade hidráulica (ROSA, CARVALHO e 

XAVIER, 2006). 

• Equação da difusividade: 

• 
𝜕

𝜕𝑥
(𝑣𝑥𝜌) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝑣𝑦𝜌) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝑣𝑧𝜌) = −

𝜕

𝜕𝑡
(𝜑𝜌)     (2.1) 

• Equação de Darcy: 

• 𝑣𝑠 = −
𝑘𝑠𝛾

𝜇

𝜕𝜃

𝜕𝑥
          (2.2) 

• Equação de estado: 

• 𝑐 =
1

𝜌

𝜕𝜌

𝜕𝑝
           (2.3) 

• Equação da difusividade hidráulica 

𝜕2𝑝

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑝

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑝

𝜕𝑧2
=

𝜑𝜇𝑐𝑡

𝑘

𝜕𝑝

𝜕𝑡
          (2.4) 

 

Considerando que o fluido empregado nesse estudo é uma pasta de cimento, o mesmo 

poderá ser considerado um fluido incompressível, uma simplificação que poderá ser utilizada 

sem grandes perdas. 

Em um poço vertical, com fluxo de perda horizontal e radial considera-se que: (ROSA, 

CARVALHO e XAVIER, 2006) nos lembra que: 

 

𝑞 =
2𝜋𝑘ℎ(𝑝𝑟−𝑝𝑤)

𝜇 ln(𝑟𝑟 𝑟𝑤⁄ )
         (2.5) 
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Dessa forma, sabendo do vazamento apresentado podemos estimar a constante de 

proporcionalidade entre a perda de fluido e as condições do poço e da formação, ou seja: qual 

é a permeabilidade do meio ao cimento. 

 

 

2.9 Razão de Dano 

 

 

Para avaliar melhor qual a influência da pasta na formação, foi utilizada a teoria do 

efeito de película e dano de formação, idealizado por van Everdingen e Hurst, onde calcula-se 

a relação entre a permeabilidade da formação antes e depois da espuma, ou seja: como se 

comporta o fluxo de perda através da pasta após o uso da pasta com espuma. 

Esse comportamento de redução do fluxo através de um meio poroso se dá o nome de 

“dano à formação”, e é causado por um dos seguintes fatores: redução da permeabilidade 

absoluta da formação, causada pelo tamponamento dos canais de fluxo por sólidos em 

suspensão ou inchamento de argilas; redução da permeabilidade relativa ao fluido, devido ao 

aumento da saturação de outros fluidos; aumento da viscosidade do óleo por parafinação, 

formação de emulsões, etc. 

No caso em tela, o que ocorre é o entupimento pela espuma e vermiculita, em suspensão 

na pasta. O dano à formação (aqui denominado de skin – s) é dado por: 

 

        (2.6) 

 

O dano à formação é fisicamente representado conforme as imagens a seguir: na Figura 

2.2 temos a representação física de uma formação rochosa (parte cinza) cortada por um poço 

(parte vazada). Nessa formação rochosa existem duas partes, uma com permeabilidade normal 

(k) e outra com permeabilidade reduzida, com um dano (ks). 

Na Figura 2.3 tem-se a representação gráfica da Equação (5). Quanto maior o dano 

presente na zona de permeabilidade reduzida, maiores serão os diferenciais de pressão 

necessários a esse fluxo. Equivalentemente, pode-se entender que teríamos fluxos menores 

quanto maior o dano presente naquela formação. 

 



Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica  33 

 

Romero Gomes da Silva Araujo Filho, Março/2018  Tese de doutorado 

 

Figura 2.2 - Representação simplificada de um corte horizontal em uma formação rochosa com um poço 

no centro 

 

Figura 2.3 - Diferencial de pressão em zona danificada 

 

 

2.10 Análise Experimental Estatística 

 

 

Experimentos são testes ou séries de testes onde se propositadamente realizam 

mudanças nas variáveis de um sistema ou processo de forma que é possível identificar qual a 

influência deles em uma determinada resposta (MONTGOMERY, 2003). 

Em qualquer experimento, os resultados e discussões que podem ser obtidos dependem, 

largamente, da maneira em que os dados foram inicialmente obtidos. Para garantir que os dados 

sejam significativos, é preciso determinar: 
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 Quais variáveis mais influenciam a resposta Y; 

 Determinar qual o range de variação dos fatores X de forma que a resposta Y 

seja o mais próximo possível do esperado; 

 Determinar quais os valores de X de forma que a resposta Y tenha uma pequena 

variância; 

 Determinar os valores de X de forma que as demais respostas não desejadas 

sejam minimizadas. 

A necessidade de um planejamento experimental é essencial para se garantir tanto a 

otimização dos trabalhos a serem executados, quanto minimizar a quantidade de experimentos 

e garantir a melhor qualidade possível dos dados obtidos. A necessidade de se estudar 

simultaneamente os diversos fatores que interferem em um determinado processo assume um 

papel de destaque na implantação de muitos projetos industriais. A otimização de sistemas, 

produtos e processos, através de procedimentos experimentais tradicionais não é capaz de 

traduzir as melhores condições experimentais, sem que um grande número de experimentos 

seja empregado (MUNIZ, 2005). 

Uma estratégia experimental bem elaborada permite minimizar o custo e o número de 

experimentos envolvidos em uma investigação experimental, seja na indústria ou em um 

laboratório de pesquisas e desenvolvimento, ou mesmo em trabalhos acadêmicos (BARROS 

NETO, SCARMINO e BRUNS, 2002). 

O objetivo maior de um experimento de caracterização é determinar quais variáveis de 

processo afetam as respostas obtidas. O passo seguinte, em geral, é a otimização daquele 

processo, ou seja: determinar em qual região aqueles fatores levam à melhor resposta possível. 

Por exemplo, neste trabalho a melhor resposta possível é aquela onde ocorre menor perda de 

cimento para uma formação. 

 

 

2.10.1 Conceitos Básicos de Estatística 

 

 

A busca pela “natureza quantitativa” da realidade, isso é, a análise da realidade a partir 

dos dados presentes, é o objetivo primordial de uma análise estatística.  

Inicialmente, é importante definir o que são variáveis. Variáveis são os fatores que são 

medidos, controlados ou manipulados em pesquisa. Elas diferem em vários aspectos, em geral, 

na sua importância para a pesquisa e na sua forma de mensuração. As variáveis se dividem em 
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duas categorias: dependentes e independentes. Tal definição nada tem a ver com as 

características intrínsecas da variável ou sua relação com outras variáveis, mas sim com o fato 

dessa ser controlada ou não durante o processo de experimentação. Por exemplo, nesta tese, a 

concentração de vermiculita é uma variável independente, já que sua alteração e a influência 

dela no resultado final são analisadas independentemente das outras variáveis. 

A significância estatística de um resultado é a avaliação da probabilidade de que a 

relação observada entre variáveis ocorreu por mero acaso, e que na população de qual a amostra 

foi retirada, nenhuma relação existe. Em outras palavras, a significância estatística indica o 

quanto uma relação entre um conjunto de dados é real e não fruto de um erro analítico ou 

experimental. Quanto maior a significância estatística, mais confiável é aquela relação 

encontrada através dos experimentos. 

A maneira padrão de se analisar a significância estatística de uma amostra é através do 

seu valor-p, que é o nível descritivo da amostra. Em um teste, definem-se duas hipóteses: a 

hipótese nula, em que as relações entre variáveis não existem; e a alternativa, cuja condição de 

cumprimento é definida pelo estudo. Caso o valor-p seja inferior ao nível de significância da 

amostra, determinada pelo pesquisador, rejeita-se a hipótese nula, ou seja, aceita-se a hipótese 

formulada pelo pesquisador, em relação à relação entre as variáveis estudadas. Portanto, quanto 

maior o valor-p, menor seria a confiança que teríamos de que as relações encontradas seriam 

verdadeiras. 

No presente trabalho, foi utilizado um valor-p de 0,05, ou seja, permitiu-se que existisse 

5% de “incerteza” nos valores estudados. Esse valor é eminentemente arbitrário, e foi decidido 

tanto por ser o padrão na indústria, quanto pela própria incerteza dos experimentos realizados. 

Entretanto, mesmo assim, a maior parte dos fatores estudados e classificados como significantes 

se encaixaria dentro de limites bem inferiores, como p=0,01. 

 

 

2.10.2 Análise de Variância (ANOVA) 

 

 

No geral, o objetivo da análise de variância (ANOVA) é testar diferenças significativas 

entre médias. Como base do método, tem-se o fato de que as variâncias podem ser divididas. 

Lembrando que a variância é calculada como a soma dos desvios quadráticos em relação à 

média, dividido pelo número de amostras menos um (grau de liberdade retirado por causa da 

média). Portanto, dado um certo n, a variância é função da soma dos desvios quadráticos (nesse 
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trabalho, se usará o termo SS, proveniente de sums of squares, termo em inglês usado no 

software aplicado no estudo). A divisão das variâncias funciona da seguinte forma (Tabela 2.4): 

 

 

 

 

 

Tabela 2.4 – Exemplo de observações 

 Grupo 1 Grupo 2 

Observação 1 2 6 

Observação 2 3 7 

Observação 3 1 5 

Média 2 6 

SS 2 2 

Média Total 4 

SS Total 28 

 

A média para os dois grupos é bem diferente (2 e 6), e a soma dos quadrados de cada 

um é igual a 2. Se esse cálculo for repetido, ignorando as ligações entre grupos, calcula-se a SS 

total, obtendo o número 28. Em outras palavras, o cálculo da variância (soma dos quadrados), 

com base na variabilidade intra grupo, produz uma estimativa muito menor do que a 

computação de variância com base na variabilidade total (a média global). A razão para isto é 

que existe uma grande diferença entre as médias, e é esta diferença de que representa a diferença 

no SS. Na verdade, ao se fazer uma análise de variância genérica nos dados acima, obteríamos 

o seguinte resultado (Tabela 2.5): 

 

 

Tabela 2.5 – Análise de variância completa usando os dados da Tabela 2.4 

 SS dF MS F p 

Efeito 24 1 24 24 0,008 

Erro 4 4 1   

 

 

Como pode ser visto na Tabela 2.5, a SS total (28) foi particionada em SS devido à 

variabilidade dentro do grupo (2 + 2 = 4) e variabilidade devido às diferenças entre os meios 
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(28 - (2 + 2) = 24 ). A variabilidade dentro do grupo (SS) é normalmente determinada como a 

variância de erro. Em geral, esse termo compõe aqueles fatores não explicáveis 

experimentalmente. Nesse caso, entretanto, pode-se explicar que se trata da diferença nas 

médias entre grupos. 

O teste de significância da amostra é feito com base na comparação da variância devido 

à variabilidade entre os grupos, chamados de Efeito Quadrático da Média, ou MSeffect, com a 

variabilidade dentro do grupo, chamado Efeito Quadrático do Erro, ou MSerror. Além disso, 

analisando o valor-p e o teste F de variância, observa-se que o teste acima é bastante 

significativo. 

O valor-p é utilizado de forma identificar se aquele valor obtido como resultado de um 

experimento ou série de experimentos está estatisticamente significante ou não, considerando 

um determinado parâmetro. Dessa forma, é possível verificar se alguma correlação encontrada 

durante os testes é viável/provável ou não (MONTGOMERY, 2003). 

Pode-se dizer, então, que o propósito da análise de variância é testar as diferenças entre 

as médias, para os grupos ou variáveis, para significância estatística. Isto é conseguido por meio 

da análise da variância, através da partição da variância total para o componente que é devido 

ao erro aleatório verdadeiro, ou seja, dentro do grupo-SS, e os componentes que são devidos às 

diferenças entre as médias. Estes componentes de variância são, então, testados para 

significância estatística, e, se forem significativos, será rejeitada a hipótese nula que afirma não 

haver nenhuma diferença entre os meios e aceita-se a hipótese alternativa de que as médias (na 

população) são diferentes um do outro. 

Deve-se, agora, analisar uma situação um pouco mais realista: as análises de variância 

com vários fatores. Quase a totalidade dos fenômenos naturais são explicados por uma 

combinação de fatores. Do contrário, pouquíssimos seriam explicados por apenas um fator 

sozinho. Além disso, a ANOVA permite que se analise vários fatores de uma só vez, 

diminuindo o esforço para realizar essa análise, e que se estude as interações entre fatores em 

relação a um resultado, o que é impossível com outros métodos de análise estatística. 

 

 

2.10.3 Desenvolvimento do Planejamento Experimental 

 

 

A utilização de uma metodologia experimental como ferramenta na otimização de 

sistemas e/ou processos é uma prática largamente empregada em várias indústrias 
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(MONTGOMERY, 2003). Uma de suas vantagens é que essa metodologia fornece, de maneira 

objetiva, a visualização e análise do comportamento de um determinado sistema, bem como a 

significância estatística e a influência de determinados parâmetros pré-estabelecidos no estudo 

desse mesmo sistema. 

Para fazer um tratamento de dados experimentais, utiliza-se um planejamento fatorial, 

o qual minimiza o número de ensaios e resulta em melhores condições de trabalho, permitindo 

uma melhor avaliação dos dados a partir de métodos matemáticos e estatísticos. Essa 

metodologia de resposta experimental permite a manipulação de vários parâmetros ou variáveis, 

bem como de todas as interações possíveis, sem ambigüidade dentro de um domínio 

experimental pré-determinado, com um número mínimo de experimentos. 

Inicialmente, discute-se um modelo mais simples de experimento, onde tem-se a 

influência de três variáveis A, B e C sobre uma resposta Y, em um plano fatorial 2n. Para isso, 

pode ser utilizado com vantagem um planejamento fatorial. Um planejamento fatorial 2n requer 

n variáveis, onde cada uma apresenta dois níveis de variação, representada pelo sinal (+) para 

o nível superior e pelo sinal (-) para o nível inferior. 

Para executar o planejamento fatorial completo corretamente, deve-se realizar 

experimentos em todas as possíveis combinações dos níveis dos fatores. Cada um desses 

experimentos, em que o sistema é submetido a um conjunto de níveis definido, é um ensaio 

experimental. Em muitos projetos de simulação, o objetivo é encontrar os valores dos níveis 

das variáveis independentes os quais determinam à resposta ou variável dependente. Se as 

variáveis dependentes e independentes são quantitativas e contínuas, a metodologia de 

superfície de resposta (MSR) é usualmente a mais apropriada e pode ser expressa como 

(BARROS NETO, SCARMINO e BRUNS, 2001): 

 

Y = f (x1, x2, ..., xk)          (2.7) 

 

O modelo de planejamento experimental de Box-Wilson constitui-se em uma forma 

mais completa de investigação, incluindo em seu desenvolvimento uma função resposta 

polinomial de 2ª ordem, sabendo-se que quanto maior o número de fatores, maior a ordem do 

polinômio. Para investigação com duas variáveis x1 e x2, tem-se: 

 

Y = b0 + b1x1 + b2x2 + b11x1
2 + b22x2

2 + b12x12                          (2.8)               

 

 Similarmente, para investigação com três variáveis x1, x2 e x3, tem-se: 
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Y = b0 + b1x1 + b2x2 + b11x1
2 + b22x2

2 + b33x3
3 + b12 x1x2 + b13 x1x3 + b23 x2x3   (2.9) 

 

Uma vez determinado o modelo que represente com segurança o sistema em estudo, 

analise-se a função através de métodos matemáticos e numéricos. Os coeficientes desta função 

resposta são gerados a partir da análise de regressão dos resultados obtidos experimentalmente. 

A interpretação estatística é feita por técnicas de análise de variância, relacionando o modelo a 

sua confiabilidade estatística (análise de significância). 

A representação das relações existentes entre as respostas e os fatores estudados é 

através da: avaliação simples da função com as combinações escolhidas das variáveis para que 

se conheça a grandeza aproximada da influência de cada uma; representação mediante curvas 

de isorespostas das variáveis escolhidas; uma análise de perfil que caracteriza o comportamento 

da função em p dimensões. 

A metodologia do plano de experiência fornece respostas sobre a utilização das matrizes 

de experiências fatoriais. Essas matrizes são chamadas de completas se todas as interações 

estiverem compreendidas entre k fatores estudados, os quais podem ser definidos por um ou 

vários parâmetros.  

A realização de um planejamento fatorial completo, utilizando o número correto de 

experimentos, é capaz de modelar corretamente os fenômenos estudados, reduzindo assim o 

número de experimentos necessários para encontrar desvios e correlações. Também é possível 

quantificar o efeito dos fatores estudados e, por conseguinte, estabelecer reduções apreciáveis 

de custo. 

Quando se estuda a influência dos fatores sobre uma resposta Y, em consideração às 

respostas Yi (1 < i < p) de n ensaios X1, X2,....,Xn de valores Xi1, Xi2,....,Xin, pode-se definir 

uma função resposta para p experiências da seguinte forma: 

 

Yi = f (Xi1, Xi2,....,Xin) + ei                                                                    (2.10) 

 

Em que ei representa o erro associado a cada experimento ligado a determinação de Yi. 

Supondo que a função seja contínua e infinitamente derivada, poderá obter-se uma boa 

aproximação a partir de um desenvolvimento da série de Taylor, obtendo-se a seguinte 

expressão: 
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Em que lkj   e  são constantes. 

 

O polinômio apresentado constitui um bom modelo para a função resposta. Pode ser 

realizada uma aproximação linear, mas não poderá ser efetuada uma extrapolação. Ou seja, para 

um grande domínio de fatores a estudar, deverá ser utilizado um modelo com um grau elevado, 

e por conseqüência, a investigação de várias constantes em numerosos experimentos (BARROS 

NETO, SCARMINO e BRUNS, 2002). 

Neste trabalho, o plano experimental consiste em dois conjuntos de experimentos: um 

com 9 (3², três níveis para cada variável), e outro com 36 experimentos (2²3³, ou seja: dois 

parâmetros com duas variações, e outro parâmetro com três variações). Cada um desses 

conjuntos de experimentos buscou identificar e analisar um conjunto de parâmetros, sendo 

realizados ensaios e registradas todas as respostas observadas em todas as possíveis 

combinações dos níveis escolhidos. A lista dessas combinações é chamada matriz de 

planejamento. 

A formulação da matriz experimental no estudo de otimização de algum tipo de processo 

tem como objetivo agrupar todas as variáveis envolvidas no processo, facilitando a visualização 

do nível dessas variáveis, bem como suas interações. 

A Tabela 2.6 apresenta os fatores e seus respectivos níveis superiores e inferiores para 

um planejamento fatorial 2³. 

 

Tabela 2.6 - Representação dos fatores e níveis para um planejamento fatorial 23. 

Fatores Símbolos Nível Superior Nível Inferior 

1 A + - 

2 B + - 

3 C + - 

 

 

A partir de uma matriz de planejamento pode-se formar a tabela de coeficientes de 

contraste, multiplicando os sinais das colunas apropriadas para obter as colunas 

correspondentes às interações. Esta matriz experimental é para os cálculos dos principais efeitos 

de interação (Tabela 2.7). 
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Tabela 2.7 - Representação da matriz para os cálculos dos efeitos principais e de interação para um 

planejamento fatorial 2³. 

Experimento 
Variáveis Interações 

Respostas 
A B C AB AC BC ABC 

1 - - - + + + - Y1 

2 + - - - - + + Y2 

3 - + - - + - + Y3 

4 + + - + - - - Y4 

5 - - + + - - + Y5 

6 + - + - + - - Y6 

7 - + + - - + - Y7 

8 + + + + + + + Y8 

 

 

A cada linha da matriz, define-se uma experiência correspondente a uma combinação 

de níveis superiores e inferiores de cada fator, obtendo-se uma resposta Y correspondente à 

média dos ensaios em cada experiência. Quando o efeito de uma variável depende do nível de 

outra, diz-se que as duas variáveis interagem, e pode-se calcular o valor do efeito de interação 

entre elas. O efeito produzido por uma variável é, por definição, a mudança na resposta obtida 

quando se altera o valor desta variável mantendo-se todas as outras constantes. Os efeitos da 

variável A, B e C são ilustrados nas Tabelas 2.8, 2.9 e 2.10. 

 

Tabela 2.8 - Efeitos da variável A 

Medidas individuais do efeito da mudança de 

A, de – para + 

Condições em que as comparações foram realizadas 

B C 

Y2 - Y1 = Y21 - - 

Y4 - Y3 = Y43 + - 

Y6 - Y5 = Y65 - + 

Y8 - Y7 = Y87 + + 
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Tabela 2.9 - Efeitos da variável B 

Medidas individuais do efeito da mudança de 

B, de – para + 

Condições em que as comparações foram realizadas 

A C 

Y3 – Y1 = Y21 - - 

Y4 – Y2 = Y42 + - 

Y7 – Y5 = Y75 - + 

Y8 – Y6 = Y86 + + 

 

 

Tabela 2.10 - Efeitos da variável C 

Medidas individuais do efeito da mudança de 

C, de – para + 

Condições em que as comparações foram realizadas 

A B 

Y5 - Y1 = Y51 - - 

Y6 – Y2 = Y62 + - 

Y7 – Y3 = Y73 - + 

Y8 – Y4 = Y84 + + 

 

 

A média dos quatro valores obtidos é chamada de efeito principal e denotado por A, em 

que é medido o efeito médio de A sobre todas as condições das outras variáveis. Devido à 

simetria geral do plano, conforme a Figura 2.4 existe um conjunto similar com quatro medidas 

para o efeito de B e de C. 

 

 

 

Figura 2.4 - Interpretação geométrica dos efeitos num planejamento fatorial 23 
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O efeito principal de cada uma das variáveis é a diferença entre duas médias, ou seja: 

 

Efeito Principal = Y+ - Y-                                                                                   (2.12) 

 

Y+ = resposta média para os níveis superiores 

Y- = resposta média para os níveis inferiores 

 

Para as variáveis A, B e C e sendo n o número de réplicas realizadas para cada 

experimento, os efeitos podem ser calculados da seguinte forma: 

 

 75318642
4

1
YYYYYYYY

n
A 

                                        (2.13) 

 65218743
4

1
YYYYYYYY

n
B 

                                         (2.14) 

 43218765
4

1
YYYYYYYY

n
C 

                                        (2.15) 

 

Os efeitos principais podem ser vistos como um contraste entre observações sobre faces 

paralelas de um cubo, como indica a Figura 2.5 (a), da mesma forma que a interação entre dois 

fatores é um contraste entre resultados sobre dois planos diagonais, conforme pode ser visto na 

Figura 2.5 (b). 

 

 

Figura 2.5 - Representação geométrica dos contrastes correspondendo aos efeitos principais (a) e de 

interação a dois fatores em um planejamento fatorial 23 (b) (BARROS NETO, SCARMINO e BRUNS, 

2002) 
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A medida da interação de duas variáveis, como por exemplo, A e C, é fornecida pela 

diferença média entre o efeito médio de A com o nível negativo de C e o efeito médio de A, 

com o nível positivo de C, sendo denominada de interação do tipo AC. O cálculo das interações 

AC, AB e BC são mostrados a seguir: 

 

 75428631
4

1
YYYYYYYY

n
AC              (2.16) 

 

 76328541
4

1
YYYYYYYY

n
AB                (2.17) 

 

 65438721
4

1
YYYYYYYY

n
BC         (2.18) 

 

Para o cálculo da interação a três fatores, observa-se que, na interação AB, são 

disponíveis duas medidas desta interação, uma para cada valor da variável C, ou seja: 

 

AB com C+ =
n4

1
 [(Y8-Y7) – (Y6-Y5)]                             (2.19) 

AB com C- =
n4

1
  [(Y4-Y3) – (Y2-Y1)]                            (2.20) 

 

A diferença mede a consistência da interação do fator A com o B para os dois níveis 

disponíveis de C. A interação ABC é definida como a diferença da média entre a interação AB 

nos dois diferentes níveis de C. Dessa forma tem-se: 

 

ABC =
n4

1
[(Y8-Y7) – (Y6-Y5)] - [(Y4-Y3) – (Y2-Y1)]                  (2.21) 

 

 

 

 

 

2.10.4 Análise Fatorial 2²3² 
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Em alguns casos, deseja-se estudar mais de dois níveis de variação de um determinado 

fator. Para isso, os fatoriais do tipo 2n não são mais eficientes. Esse é o caso do presente 

trabalho, onde duas das quatro variáveis estudadas possuem, cada uma, três níveis. 

O procedimento geral para gerar um planejamento fatorial 2²3² é semelhante ao de um 

2n. No caso, duas variáveis possuem três níveis (vermiculita e CaCl2) e duas possuem somente 

dois níveis (espuma e permeabilidade). O planejamento usado no trabalho para identificação do 

controle de perda na formação encontra-se a seguir (Tabela 2.11): 

 

 

Tabela 2.11 - Planejamento Fatorial 2²3² 

Formulação Vermiculita Espuma Permeabilidade CaCl2 

1 -1,00000 -1,00000 1,00000 -1,00000 

2 -1,00000 1,00000 1,00000 -1,00000 

3 -1,00000 -1,00000 -1,00000 1,00000 

4 -1,00000 1,00000 -1,00000 1,00000 

5 -1,00000 -1,00000 1,00000 1,00000 

6 -1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

7 -1,00000 -1,00000 -1,00000 0,00000 

8 -1,00000 1,00000 -1,00000 0,00000 

9 -1,00000 -1,00000 1,00000 0,00000 

10 -1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 

11 -1,00000 -1,00000 -1,00000 -1,00000 

12 -1,00000 1,00000 -1,00000 -1,00000 

13 0,00000 -1,00000 1,00000 1,00000 

14 0,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

15 0,00000 -1,00000 -1,00000 0,00000 

16 0,00000 1,00000 -1,00000 0,00000 

17 0,00000 -1,00000 1,00000 0,00000 

18 0,00000 1,00000 1,00000 0,00000 

19 0,00000 -1,00000 -1,00000 -1,00000 

20 0,00000 1,00000 -1,00000 -1,00000 

21 0,00000 -1,00000 1,00000 -1,00000 

22 0,00000 1,00000 1,00000 -1,00000 

23 0,00000 -1,00000 -1,00000 1,00000 

24 0,00000 1,00000 -1,00000 1,00000 

25 1,00000 -1,00000 1,00000 0,00000 

26 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 

27 1,00000 -1,00000 -1,00000 -1,00000 
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28 1,00000 1,00000 -1,00000 -1,00000 

29 1,00000 -1,00000 1,00000 -1,00000 

30 1,00000 1,00000 1,00000 -1,00000 

31 1,00000 -1,00000 -1,00000 1,00000 

32 1,00000 1,00000 -1,00000 1,00000 

33 1,00000 -1,00000 1,00000 1,00000 

34 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

35 1,00000 -1,00000 -1,00000 0,00000 

36 1,00000 1,00000 -1,00000 0,00000 

 

 

 Além disso, utilizou-se um segundo planejamento experimental, esse significativamente 

menor, 3², objetivando analisar a influência da vermiculita e da espuma nas propriedades 

reológicas da pasta, além de sua resistência compressiva e estabilidade. Para isso, foi produzida 

uma pasta cimentante com cimento, água, cloreto de cálcio, nanossílica, vermiculita e espuma, 

variando-se, somente, as concentrações de espuma e vermiculita do meio. 

As concentrações de nanossílica e cloreto de cálcio foram mantidas constantes nesse 

estudo, tendo em vista que, de acordo com ARAUJO FILHO (2012), essas propriedades eram 

otimizadas nas concentrações de 1% em massa. O planejamento experimental dessa segunda 

parte segue na Tabela 2.12 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2.12 - Planejamento Experimental 3² 

Formulação Vermiculita Espuma 

1 -1 -1 

2 -1 0 

3 -1 1 

4 0 -1 

5 0 0 
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6 0 1 

7 1 -1 

8 1 0 

9 1 1 

 

 

O trabalho de análise de um planejamento fatorial 3² e 2²3² é semelhante ao de 2n, e será 

melhor trabalhado juntamente dos resultados e discussão. 

 

 

2.11 Metodologia de Superfícies de Resposta 

 

 

A metodologia de superfícies de respostas é uma técnica de otimização baseada em 

planejamentos fatoriais que foi introduzida por G. E. P. Box nos anos 1950, e que desde então 

tem sido usada com grande sucesso na modelagem de diversos processos industriais (BARROS 

NETO, SCARMINO e BRUNS, 2002). Esta metodologia consiste em otimizar uma 

determinada área demarcada dentro de uma região compreendida no domínio experimental. As 

superfícies são geradas e analisadas por curvas específicas chamadas de isorespostas ou 

contorno. 

Por exemplo, supõe-se que um determinado sistema possua como parâmetros os fatores 

X1 e X2, e uma resposta Y. dessa forma, pode-se dizer que: 

 

Y = f(X1 e X2,) + ε                    (2.22) 

 

Em que ε representa o erro ou ruído encontrado no processo. Considera-se a resposta 

esperada desse sistema por E(Y) = f(X1 e X2,) = η, então a superfície representada pela Equação 

2.23 é chamada de Superfície de Resposta: 

 

η = f(X1 e X2,)                     (2.23) 

 

Em termos menos formais, a relação existente entre a resposta experimental Y e os 

fatores X1 e X2 que influenciam esta resposta em uma situação genérica, está representada na 

Figura 2.6 
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Figura 2.6 - Modelo de representação das relações entre a resposta experimental Y de uma reação e os 

fatores X1 e X2 que influenciam esta resposta associados à mesma reação 

 

 

A partir desse modelo, pode se identificar qual é a verdadeira relação funcional entre os 

parâmetros e seu produto. Em geral, se a resposta é corretamente modelada por uma função 

linear, então a função que cobre a superfície de resposta é um modelo de primeira ordem: 

 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 +⋯+ 𝛽𝑛𝑋𝑛+∈                (2.24) 

 

Por outro lado, se existe uma curvatura no sistema, então uma equação polinomial de 

maior grau deve ser usada, como, por exemplo, um modelo de segunda ordem, que avalia a 

interação entre os fatores: 

 

𝑌 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝑋𝑖
𝑘
𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑖𝑖𝑋𝑖

2𝑘
𝑖=1 + ∑∑ 𝛽𝑖𝑗𝑋𝑖𝑋𝑗𝑖<𝑗 +∈               (2.25) 

 

O método de superfície de resposta é, antes de mais nada, um método sequencial. 

Geralmente, quando se está em um ponto da superfície de resposta que não está perto o bastante 

do ótimo (Figura 2.7), existe pouca curvatura e um modelo de primeira ordem será apropriado. 

A medida que se aproxima do ponto ótimo daquele processo, através da análise do 

direcionamento dos pontos em que se está e encontra-se o ponto ótimo daquele processo, pode-

se utilizar modelos de maior ordem para localizar esse ponto ótimo. 
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Figura 2.7 - Regiões de operacionabilidade de um processo avaliado em uma superfície de resposta e seu 

ponto ótimo 

 

 

De acordo com os resultados de consistência, reologias, géis final e inicial, 

compressibilidade, estabilidade e perda de massa para formação realizados, as respostas serão 

analisadas segundo um conjunto de equações e modelos matemáticos compreendendo análises 

de regressão numérica e variância, obtidas pelo software Statistica 7.1. 

Será utilizada a técnica de Análise de Variância (ANOVA), em conjunto com os 

planejamentos experimentais propostos, sendo geradas as superfícies de respostas nas quais 

serão apresentados os comportamento das variáveis em todo o domínio experimental, para 

análise e correlação das variáveis estudadas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
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3 Materiais e Métodos 

 

 

No presente trabalho foram formulados, preparados e caracterizados  diferentes sistemas 

pastas de cimento, adicionadas de vermiculita, nanossílica e espuma de poliuretano cortada em 

cubos de, aproximadamente, 1 cm³. 

Tendo em vista a natureza dos elementos analisados nesse trabalho, optou-se por 

segrega-lo em duas etapas: na primeira etapa, foram feitos os ensaios API: reologia, água livre, 

estabilidade e resistência mecânica, variando-se a concentração de vermiculita e espuma de 

poliuretano na mistura. 

Em um segundo momento, foram realizados estudos de controle de perda de fluido para 

a formação, desenvolvendo-se, para isso, uma célula de simulação de perda, objetivando 

identificar a eficiência da formulação no controle de perdas severas em zonas com alta 

permeabilidade. A Figura 3.1 descreve, resumidamente, a metodologia empregada nesse 

trabalho. 

 

 

 

Figura 3.1 - Fluxograma do procedimento experimental e materiais utilizados no trabalho 
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3.1 Seleção dos componentes 

 

 

Na Tabela 3.1 encontra-se um resumo da descrição dos materiais utilizados para a 

preparação das pastas de cimento. 

 

 

Tabela 3.1 - Materiais utilizados na preparação de pastas de cimento. 

MATERIAL DENOMINAÇÃO COMERCIAL PROCEDÊNCIA 

Cimento Poty Especial CIMESA 

Vermiculita Fina Vermiculita Fina Min. S. Luzia 

Água - CAERN/Natal 

Nanossílica Nanossílica - 

Acelerador CaCl2 Petrobras 

Espuma Espuma - 

 

 

A Tabela 3.2 mostra a densidade absoluta e os volumes específicos dos materiais 

utilizados, de forma a facilitar os cálculos de volume de aditivos necessários para a confecção 

das pastas. 

 

 

Tabela 3.2 - Densidades absolutas e volumes específicos dos materiais utilizados. 

Material Denominação 

Comercial 

Densidade (g/cm³) Densidade (lb/gal) Volume específico 

(gal/lb) 

Cimento Poty Especial 3,14 26,20 0,0382 

Água Água 0,9969 8,319 0,1202 

Vermiculita Fina Vermiculita Fina 0,6-0,7 5,91 0,1688 

Nanossílica Nanossílica    
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3.2 Pastas leves 

 

 

3.2.1 Objetivo dos aditivos utilizados 

 

 

 Anti-espumante: previne a incorporação de ar ao sistema de pasta de cimento 

impedindo a formação de poros na matriz hidratada.  

 Acelerador: auxiliar a coesão do sistema e, juntamente com a nanossílica, a 

aumentar sua resistência à compressão ;  

 Vermiculita expandida: promover redução da densidade do cimento; 

 Nanossílica: funciona como viscosificante e possui a capacidade de melhorar a 

resistência à compressão das pastas. 

 Espuma: agente de controle de perda severa, preenche efetivamente os poros da 

matriz rochosa de maior diâmetro. 

 

 

3.2.2 Metodologia para preparação das pastas leves 

 

 

Para efetuar a mistura, foi utilizado um misturador Chandler modelo 80-60, mostrado 

na Figura 3.2. O procedimento de preparação das pastas segue como descrito abaixo: 

 

1. Pesagem de todos os componentes da pastas; 

2. Adição ao misturador de água e anti-espumante, agitação durante 02 minutos a uma 

rotação de 900 rpm; 

3. Introdução do acelerador durante 05 minutos, a uma rotação de 900 rpm; 

4. Mistura do cimento com a vermiculita, com agitação manual, de forma a 

homogeneizar os componentes na hora de adicioná-los na água de mistura; 

5. Mistura do cimento a uma velocidade inicial de 4000 rpm ± 200 rpm, adicionando-

se o cimento em 15 s, durante os quais a velocidade foi mantida constante. Após 

todo o cimento ser adicionado ao sistema água/aditivos, deve-se continuar a 

agitação a uma velocidade alta, na faixa de 12000 rpm ± 500 rpm, durante 35 s, de 

acordo com as recomendações práticas do PROCELAB, 2015 e NBR 9831, 2006; 
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6. Adição da espuma à pasta de cimento, seguida de homogeneização em 

consistômetro atmosférico Chandler modelo 1200 (Figura 3.3) por 20 minutos na 

faixa de 150 rpm ± 15 rpm, a temperatura ambiente. Conforme estabelece a norma, 

as pastas destinadas ao ensaio de compressão não foram homogeneizadas. 

 

 

Figura 3.2 - Misturador de Palheta Chandler Modelo 80-60, com controlador de velocidade 

 

 

Figura 3.3 - Consistômetro atmosférico Chandler, modelo 1200 

 

3.3 Metodologia para ensaios e testes 

 

 



Capítulo 3 - Materiais e Métodos  55 

Romero Gomes da Silva Araujo Filho, Março/2018  Tese de doutorado 

3.3.1 Ensaios reológicos 

 

 

As propriedades reológicas das pastas formuladas foram determinadas através de um 

viscosímetro rotativo de cilindros coaxiais Chandler modelo 3500 (Figura 3.4) de acordo com 

o procedimento padronizado pela NBR 9831:2006. 

 

 

 

Figura 3.4 - Viscosímetro rotativo de cilindros coaxiais Chandler Modelo 3500 

 

Depois de homogeneizadas, as pastas foram vertidas no copo do viscosímetro e 

cisalhadas aplicando-se várias taxas, de acordo com a norma de ensaios reológicos definidas 

pela API (American Petroleum Institute). As leituras foram realizadas aplicando-se taxas de 

cisalhamento ascendentes e descendentes em intervalos de 10 segundos, mantendo-se a 

temperatura constante. 

As taxas empregadas foram de 3, 6, 10, 30, 60, 100, 200 e 300 rpm.  Após a última 

leitura de 3 rpm, aumentou-se  a velocidade do rotor para 300 rpm, mantendo-a por 1 min. Em 

seguida, o motor foi desligado e após 10 s, o mesmo foi novamente ligado e acionado a 3 rpm, 

registrando-se a deflexão máxima observada, gel inicial (Gi). Desligou-se mais uma vez o 

motor por 10 min, no fim dos quais foi novamente ligado, registrando-se a deflexão máxima 

observada, gel final (Gf). Os Ensaios reológicos foram realizados em temperatura ambiente e 

os resultados comparados com os valores de referência para uma pasta contendo apenas água e 

cimento estabelecidos na norma NBR 9831:2006. 
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3.3.2 Ensaio de avaliação da estabilidade 

 

 

Neste ensaio, a pasta, depois de preparada e homogeneizada, foi vertida dentro de um 

tubo decantador previamente engraxado. Bateu-se levemente no interior do cilindro, com um 

bastão de vidro, de modo a eliminar as bolhas de ar aprisionadas. Completou-se o volume até o 

transbordamento do recipiente, enroscou-se a tampa superior vazada e levou-se o cilindro à 

câmara de cura com água à temperatura ambiente, 80 ºF, e aquecida à 133 ºF, conforme cada 

teste (NBR 9831:2006). 

O cilindro foi posicionado verticalmente na câmara, submetendo-o ao processo de cura 

por 24 horas. O aquecimento foi desligado 1 h e 45 min antes do término da cura. Em seguida, 

o mesmo foi resfriado em água corrente por 5 minutos (NBR 9831: 2006). 

Após o resfriamento, desenroscou-se a tampa superior do cilindro, eliminando-se os 

fluidos existentes no topo do cilindro por meio de papel absorvente; e com auxílio de uma 

seringa, injetou-se um volume de água (cm³) até completar o volume total do cilindro conforme 

Figura 3.5. 
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Figura 3.5 - Tubo decantador 

 

Converteu-se esse volume em comprimento, expresso em mm, denominando-se 

“Rebaixamento do Topo”, em seguida, utilizou-se um martelo de borracha para retirada do 

cilindro de pasta curada endurecida. A amostra foi lavada em água corrente e deixada imersa 

em água na temperatura ambiente (NBR 9831: 2006). 

Procedeu-se então, o corte do cilindro em 4 partes iguais, conforme o esquema da 

Figura 3.6, identificando as seções da seguinte maneira: topo (I), intermediárias (II e III) e fundo 

(IV), recolocando-as em água novamente por 30 min (NBR 9831: 2006). 
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Figura 3.6 - Seccionamento da amostra de cimento curada: Topo (I); Intermediários (II) e (III); Fundo 

(IV) 

 

Cada seção foi pesada da seguinte forma: a seção foi presa por meio de um fio à um 

suporte com garra, e depois imersa em um béquer com água sobre a balança até a metade da 

altura do volume de água. Registrou-se o peso da seção como “Peso da seção na água”; em 

seguida, cada seção foi apoiada no fundo do béquer, sem água, de modo que o fio não ficasse 

tensionado, registrando-se o peso indicado como “Peso da seção no ar”. 

Os cálculos dos pesos específicos em lb/gal de cada seção foram determinados por meio 

da seguinte equação: 

 

ρ = (ρar / ρágua) x 8,33           (3.1) 

 

Em que: 

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

ρar = peso da seção no ar; 

ρágua = Peso na seção na água. 
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Dessa forma, é possível avaliar se, durante a cura do cimento, ocorreu a formação de 

um gradiente de densidade na pasta, o que poderia causar instabilidades no cimento, variação 

de sua resistência mecânica ou até mesmo a perda do poço. 

 

 

3.3.3 Ensaio de resistência à compressão 

 

 

Para a realização deste ensaio, as pastas foram preparadas conforme descrito 

anteriormente, entretanto sem passar pela etapa de homogeneização conforme norma NBR 

9831:2006. Neste ensaio, cada pasta, depois de preparada, foi vertida em três moldes plásticos 

cúbicos com 50,8 mm (2 polegadas) de aresta e ângulo entre as faces adjacentes de 90º ± 0,5º. 

Com a ajuda de um bastão de vidro, mexeu-se a pasta com movimentos circulares e dessa forma, 

eliminou-se bolhas de ar aprisionadas na pasta à medida que o molde era preenchido. 

Depois de fechados, os moldes foram levados à cura por 7 dias, em um banho 

termostático Nova Ética modelo 500/3DE (Figura 3.7) com água à temperatura 38 ºC, e 

aquecida à temperatura de 52 ºC, que são as duas temperaturas usadas na especificação das 

pastas de cimento.  

 

 

Figura 3.7 - Banho Termostático Nova Ética Modelo 500/3DE 

 

 

Os moldes foram removidos do banho, após 24 h de cura e desmoldados. Depois foram 

secos com papel absorventes, e suas dimensões foram medidas com um paquímetro para avaliar 
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possíveis deformações. A ruptura dos mesmos foi realizada em uma máquina universal de 

ensaios Shimadzu Autograph modelo AG-I, controlada pelo programa TRAPEZIUM 2. 

Os ensaios de resistência à compressão foram realizados à temperatura ambiente e 

utilizou-se taxa de carregamento de 27,6 MPa/min ± 5,52 MPa/min, como recomendado por 

Norma NBR 9831:2006. 

 

 

3.3.4 Ensaio de granulometria da vermiculita 

 

 

De forma a avaliar a granulometria média da vermiculita foi realizado um ensaio de 

granulometria, através do peneiramento, usando peneiras com mesh 0-8, 8-16, 16-28, 28-48 e 

48-100. 

 

 

3.3.5 Ensaio de quantificação de perdas 

 

 

De forma a avaliar o comportamento da perda de fluido através de uma formação com 

falhas e a influência da vermiculita e da espuma de polipropileno no controle dessa perda, 

desenvolveu-se um sistema capaz de simular o comportamento do cimento a medida que ele 

está fluindo através de uma formação porosa. Nesse ensaio, o cimento é inserido em uma das 

extremidades de um cilindro transparente de acrílico, recheado de materiais com diferentes 

permeabilidades. Esses materiais possuem um comprimento previamente definido no estudo. 

Após a inserção do cimento, o sistema é fechado e é fornecido a ele uma pressão de 100 

psi (aproximadamente 7 kgf/cm²). Uma válvula é aberta, criando um diferencial de pressão com 

a atmosfera e o material que atravessa essa célula, ou seja, o material perdido para a formação 

é coletado e, posteriormente, pesado (Figura 3.8). 

Os materiais utilizados para o preenchimento da célula foram esferas de vidro de 

diâmetro fixo (1 cm), bauxita de diâmetro 20-24 mesh e brita granítica de construção civil com 

diâmetro médio de 1 cm.  
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Figura 3.8 - Célula de perda 
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4 Resultados e Discussão 

 

 

Para a realização desse trabalho, buscou-se desenvolver uma pasta de cimento com 

baixa densidade e excelente capacidade de controle de perda de fluido para a formação. As 

propriedades reológicas e resistência compressivas deveriam estar dentro de parâmetros 

considerados aceitáveis para utilização na indústria. Fixou-se uma densidade de 12,5 lb/Gal e 

variou-se a quantidade de espuma de polipropileno, a concentração de vermiculita fina como 

extendedor, além de nano sílica para aprimorar o comportamento reológico da pasta e o cloreto 

de cálcio, que também possui influência nos parâmetros de reologia do cimento. 

Após a preparação de cada pasta, se realizaram os testes de reologia, resistência à 

compressão e estabilidade das formulações, e os dados obtidos foram usados para se fazer um 

levantamento estatístico através dos métodos ANOVA e de superfície de resposta para se 

analisar a influência de cada um dos aditivos nessas propriedades estudadas. A Tabela 4.1 

abaixo mostra o planejamento experimental para essa primeira parte do trabalho. 

 

 

Tabela 4.1 - Formulações das pastas desenvolvidas no trabalho para o planejamento fatorial 3² 

Formulação Cimento (g) Verm. (g) Espuma (g) Água (ml) Nanossílica (g) 

1 441,01 22,05 1 383,68 47,54 

2 441,01 22,05 2 383,68 47,54 

3 441,01 22,05 3 383,68 47,54 

4 448,21 31,37 1 366,31 48,32 

5 448,21 31,37 2 366,31 48,32 

6 448,21 31,37 3 366,31 48,32 

7 455,65 41,01 1 348,36 49,12 

8 455,65 41,01 2 348,36 49,12 

9 455,65 41,01 3 348,36 49,12 

 

Em seguida, foi realizado o procedimento experimental para verificação do controle de 

perda de massa para uma zona de alta permeabilidade. Foram variadas a concentração de 

vermiculita, a concentração de cloreto de cálcio e a concentração de espuma. Após a primeira 

rodada de testes, foi verificado que a espuma de polipropileno, por sua baixa densidade, ocupa 

um volume considerável da pasta. 
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Tendo em vista o volume reduzido de uma batelada de testes de pasta de cimento, isso 

faz com que a influência da espuma seja tão significativa a ponto de não haver variabilidade, 

do ponto de vista estatístico, no controle de perda entre as três quantidades de espuma 

adicionadas à pasta. Além disso, o planejamento inicial previa três materiais permeáveis na 

célula de perda de carga. Entretanto, viu-se que um deles, a bauxita de diâmetro 20-24 mesh 

não apresentava perda de fluido nas pastas com espuma e vermiculita, ou seja: a pasta 

cimentante conseguiu controlar totalmente a perda nesse meio poroso. Dessa forma, optou-se 

por não dar continuidade aos experimentos com esse material, tendo em vista que todos os 

resultados demonstraram 100% de eficiência. 

Com base nesse resultado, foi refeito o planejamento experimental, variando-se apenas 

a concentração de cloreto de cálcio, a concentração de vermiculita, a presença ou não de espuma 

de polipropileno e a variação de permeabilidade do meio. A Tabela 4.2 mostra quais 

composições são usadas nessa parte do experimento. 

 

 

Tabela 4.2 - Formulações das pastas desenvolvidas no trabalho para o planejamento experimental 2²3² 

Formulação 
Cimento 

(g) 

Verm. 

(g) 
Espuma (g) Água (ml) Nanossílica (g) CaCl2 (g) Permeabilidade 

1 442,41 22,12 0,00 384,26 47,70 2,21 1,00 

2 442,41 22,12 1,00 384,26 47,70 2,21 1,00 

3 439,62 21,98 0,00 383,11 47,39 6,59 0,00 

4 439,62 21,98 1,00 383,11 47,39 6,59 0,00 

5 439,62 21,98 0,00 383,11 47,39 6,59 1,00 

6 439,62 21,98 1,00 383,11 47,39 6,59 1,00 

7 441,01 22,05 0,00 383,68 47,54 4,41 0,00 

8 441,01 22,05 1,00 383,68 47,54 4,41 0,00 

9 441,01 22,05 0,00 383,68 47,54 4,41 1,00 

10 441,01 22,05 1,00 383,68 47,54 4,41 1,00 

11 442,41 22,12 0,00 384,26 47,70 2,21 0,00 

12 442,41 22,12 1,00 384,26 47,70 2,21 0,00 

13 446,78 31,27 0,00 365,78 48,17 6,70 1,00 

14 446,78 31,27 1,00 365,78 48,17 6,70 1,00 

15 448,21 31,37 0,00 366,31 48,32 4,48 0,00 

16 448,21 31,37 1,00 366,31 48,32 4,48 0,00 

17 448,21 31,37 0,00 366,31 48,32 4,48 1,00 
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18 448,21 31,37 1,00 366,31 48,32 4,48 1,00 

19 449,66 31,48 0,00 366,84 48,48 2,25 0,00 

20 449,66 31,48 1,00 366,84 48,48 2,25 0,00 

21 449,66 31,48 0,00 366,84 48,48 2,25 1,00 

22 449,66 31,48 1,00 366,84 48,48 2,25 1,00 

23 446,78 31,27 0,00 365,78 48,17 6,70 0,00 

24 446,78 31,27 1,00 365,78 48,17 6,70 0,00 

25 455,65 41,01 0,00 348,36 49,12 4,56 1,00 

26 455,65 41,01 1,00 348,36 49,12 4,56 1,00 

27 457,14 41,14 0,00 348,84 49,28 2,29 0,00 

28 457,14 41,14 1,00 348,84 49,28 2,29 0,00 

29 457,14 41,14 0,00 348,84 49,28 2,29 1,00 

30 457,14 41,14 1,00 348,84 49,28 2,29 1,00 

31 454,17 40,87 0,00 347,88 48,96 6,81 0,00 

32 454,17 40,87 1,00 347,88 48,96 6,81 0,00 

33 454,17 40,87 0,00 347,88 48,96 6,81 1,00 

34 454,17 40,87 1,00 347,88 48,96 6,81 1,00 

35 455,65 41,01 0,00 348,36 49,12 4,56 0,00 

36 455,65 41,01 1,00 348,36 49,12 4,56 0,00 

 

 

Foram estudadas quatro propriedades do cimento: consistência, reologia, 

compressibilidade, estabilidade e a influência da concentração de cloreto de cálcio, vermiculita 

e nano sílica nestas quatro propriedades. 

Com o uso do método ANOVA e de superfície de resposta, é possível determinar qual 

a formulação ideal para se obter a melhor pasta cimentante possível. 

 

 

 

 

4.1 Caracterização da Vermiculita 

 

 

4.1.1 Determinação da composição química 
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A composição química da vermiculita foi realizada através de fluorescência de Raios-X 

(FRX) por energia dispersiva em um equipamento Shimadzu modelo EDX-820. Os espectros 

de fluorescência de Raios-X foram obtidos utilizando-se cerca de 300 mg de vermiculita na 

forma de um pó fino depositado em uma porta amostra formado por um filme plástico de 

polietileno, que apresenta baixa absorção de raios X na faixa de energia de interesse.  

Os resultados da composição química da vermiculita natural e expandida estão 

apresentados na Tabela 4.3. Em geral, percebe-se que não existem diferenças significativas na 

composição entre as duas, tendo em vista que o único processo que separam ambas é a 

calcinação. Em todas elas, se apresentam teores significativos de Silício, Magnésio, Alumínio 

e Ferro, próprio dos aluminossilicatos. Em relação aos outros elementos, a baixa concentração 

que apresentam, não afeta a qualidade do concentrado da vermiculita. 

 

Tabela 4.3 - Composição química (% em óxidos) 

da Vermiculita Natural (Bruta) e expandida 

Elemento % (Bruta) % (Expandida) 

SiO2 43,141 39,704 

MgO 21,456 23,155 

Al2O3 14,483 14,281 

Fe2O3 12,537 14,006 

K2O 4,396 4,693 

SO3 1,588 1,950 

CaO 0,920 0,402 

TiO2 0,469 1,016 

Cr2O3 0,165 0,295 

NiO 0,103 0,250 

MnO 0,099 0,160 

SrO 0,033 0,004 

Rb2O 0,008 0,018 

ZnO 0,009 0,012 

V2O5 - 0,054 
 

 

 

4.1.2 Determinação da área superficial 
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A área superficial dos materiais foi determinada por meio de adsorção de N2 à 77K 

usando o método BET, em um equipamento da Quantachrome modelo NOVA-2000. Antes de 

cada análise, cerca de 1,0 g de amostra, previamente calcinada, foi pré-tratada à 200 oC, sob 

vácuo por 3 horas. Esse tratamento visa remover a umidade da superfície do sólido. As 

isotermas de adsorção de N2 para as amostras foram obtidas na faixa de P/Po entre 0,1 e 0,9, 

obtendo a área superficial (Tabela 4.4). 

 

 

Tabela 4.4 - Área superficial pelo método BET 

Amostra Vermiculita Área Superficial Específica (m²/g) 

Bruta Fina 3.1381 

Fina Expandida 7.2085 

 

Foi observado um aumento na área superficial da vermiculita expandida de forma 

significativa, devido ao fenômeno de esfoliação, fazendo com que a vermiculita expandida 

tenha baixa densidade, capacidade de troca catiônica elevada e baixa condutividade térmica. 

 

 

4.1.3 Análise Termogravimétrica 

 

 

A análise termogravimétrica (TG/DTG) dos materiais em estudo foi realizada em um 

sistema de análise térmica, modelo TGA 50H, da SHIMADZU a uma taxa de aquecimento de 

10 oC min-1, partindo da temperatura ambiente (26 ºC) até a temperatura de 900 ºC, utilizando-

se atmosfera dinâmica de nitrogênio na vazão de 50 mL min-1. Em todas as análises, foram 

utilizados cadinhos de alumina de 70 µL e uma massa de amostra de, aproximadamente, 15 mg. 

A Figura 4.1 apresenta a análise termogravimétrica da vermiculita na forma não expandida, 

onde a linha pontilhada representa a curva DTG e a linha contínua representa a curva TG. Já a 

Figura 4.2 mostra a análise termogravimétrica da vermiculita expandida. 
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Figura 4.1 - TG / DTG Vermiculita bruta fina. 
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Figura 4.2 - TG / DTG Vermiculita expandida fina. 

 

 

Para a vermiculita bruta, na faixa de temperatura de 20 até 100 ºC, verifica-se 

claramente a desidratação da argila. A variação da massa percebida entre 755,4 e 888,6°C é 
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decorrente da desidroxilação da vermiculita, ou seja, da eliminação dos grupos OH- da própria 

estrutura da argila. 

Para a vermiculita expandida, na faixa de temperatura 20 até 100 ºC, também se observa 

a desidratação da argila, ainda que em maior grau, comportamento já esperado tendo em vista 

a grande área superficial disponível para a presença de água. Já nas demais faixas de 

temperaturas não foi observado nenhum evento que caracterizasse perda de massa ou mudança 

na estrutura, confirmando que a vermiculita expandida se mantém estável acima de 100°C. 

 

 

4.1.4 Difração de Raios-X 

 

 

As amostras foram caracterizadas por difração de raios X, em um equipamento da 

Shimadzu modelo XRD-7000, utilizando-se uma fonte de radiação de CuK com voltagem de 

30kV, corrente de 30 mA. Os dados foram coletados na velocidade do goniômetro de 0,02° 2θ 

por passo, com tempo de contagem de 1,0 segundo por passo e coletados de 3 a 70º 2θ, 

utilizando o spin com 120 rpm para diminuir erros causados pela orientação preferencial das 

argilas. A interpretação qualitativa do espectro foi efetuada por comparação com padrões 

contidos no banco de dados JCPDS. A Tabela 4.5 mostra a identificação das fases através das 

cartas padrão. 

 

 

Tabela 4.5 - Identificação das Cartas Cristalográficas 

Carta Nome Fórmula 

26-0911 Ilita (K, H3O) Al2Si3AlO10(OH)2 

45-1371 Magnésio-hornblenda Ca2(Mg , Fe+2) 4Al(Si7Al)O22(OH, F )2 

49-1057 Hidrobiotita K - Mg - Al - SiO2 - H2O 

77-0022 Vermiculita ( Mg2. 36 Fe. 48 Al.16 ) ( Al1. 28 Si2.72 ) O10 ( OH )2 ( H2O )6 Mg. 

 

 

No minério da vermiculita foram identificados os filossilicatos vermiculita (carta 77-

0022) como mineral principal e a hidrobiotida (carta 49-1057) em proporção elevada. A 

quantidade elevada de hidrobiotita provém de uma alteração mineralógica na seguinte 
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sequência: biotita ou flogopita se transformando em vermiculita que, por sua vez, se transforma 

em esmectita. 

Por ser um argilomineral de camadas interestratificadas, outros minerais também foram 

identificados através do DRX, além dos mencionados anteriormente. Pequenas quantidades de 

Ilita(26-0911), e Magnésio-hornblenda (45-1371), conforme figuras 4.3 e 4.4. 

 

 

Figura 4.3 - DRX Vermiculita natural fina 

 

 

Figura 4.4 - DRX Vermiculita expandida fina 
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Na forma expandida, Figura 4.4, observou-se uma pequena decomposição e aumento na 

intensidade dos picos de vermiculita e da hidrobiotita, com definição acentuada dos picos das 

fases de magnésio-hornblenda. Esse resultado é consequência da transformação da mistura de 

vermiculita com hidrobiotita decorrente do processo de expansão, o qual provoca o 

desequilíbrio na sequência de empilhamento desses minerais modificando sua rede cristalina. 

 

 

4.1.5 Microscopia eletrônica de varredura 

 

 

A caracterização morfológica dos materiais foi feita por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). Os exames microscópicos das amostras foram realizados em um microscópio 

eletrônico de varredura da Philips modelo XL30 ESEM. O procedimento de preparação dos 

materiais para a análise consistiu na deposição de uma porção do sólido sobre uma fita adesiva 

de carbono fixada ao porta amostra. 

A Figura 4.5 apresenta a micrografia eletrônica da vermiculita natural (bruta), a qual 

apresenta uma superfície parcialmente lisa, com algumas estruturas semelhantes a agregados. 

Também, se observa grande quantidade de finos, provavelmente por ser mais friável e possuir 

pouca uniformidade mineralógica. 

 

 

 

Figura 4.5 - Micrografia Eletrônica de Varredura da Vermiculita bruta. 
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A Figura 4.6 apresenta a vermiculita expandida, onde se observa o afastamento das 

lamelas. O fenômeno da expansão é claramente observado através da esfoliação da estrutura 

mineral. A presença de cristais não esfoliados na vermiculita expandida foi encontrada, porém 

a análise realizada demonstra que, provavelmente se trata de uma biotita; fato esse também 

observado no difratograma de raios X na Figura 4.4.  

 

 

Figura 4.6 - Micrografia Eletrônica de Varredura da Vermiculita expandida. 

 

Na Figura 4.7, observa-se como é o comportamento da vermiculita durante o período 

de hidratação da pasta. Percebe-se que a vermiculita fica entranhada na pasta, agregando-se 

totalmente. Percebe-se, também, que não ocorre preenchimento de suas lamelas com cimento 

hidratado ou outro material, mantendo-se estas vazias. Certamente, este é um elemento 

fundamental para que a diminuição de densidade da pasta ocorra de forma consistente. Caso 

todas as lamelas fossem preenchidas, uma eventual redução de densidade não seria replicável 

ou não seria confiável a ponto de ter aplicações práticas na indústria. 

Por outro lado, considerando que o grão de vermiculita não permanece desagregado à 

pasta, tem-se que uma das funções esperadas para a vermiculita, isso é, o entupimento de 

pequenos poros que pudessem causar perda de fluido para a formação, não ocorrerá. Sabe-se, 

portanto, que todo, ou quase todo, o controle de perda de fluido ocorrerá por causa da espuma 
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de polipropileno, o que poderá ser confirmado avaliando-se os dados experimentais mais à 

frente. 

 

 

Figura 4.7 - Micrografia Eletrônica de Varredura das pastas de cimento durante o processo de hidratação 

do cimento com vermiculita expandida 

 

 

4.1.6 Análise granulométrica 

 

 

A análise granulométrica da vermiculita foi realizada de forma a identificar qual seria a 

melhor composição desse material na pasta cimentante. Para tal, foi realizada a separação de 

diferentes especificações de vermiculita (super fina, fina e média) em uma peneira automática 

com vários mesh. 

A distribuição granulométrica, em percentual, para cada um dos tipos de vermiculita 

estudados estão na Figura 4.8 e Tabela 4.6. 

Após avaliação, verifica-se que, apesar das especificações comerciais da vermiculita 

serem variadas, as dimensões dos grãos do produto possuem pouca variação entre si, com uma 

grande parte desses grãos distribuídos numa faixa que vai de 0,01 a 0,1 mm. 



Capítulo 4 - Resultados e Discussão  74 

 

Romero Gomes da Silva Araujo Filho, Março/2018  Tese de doutorado 

Dessa forma, optou-se por utilizar somente vermiculita fina nesse trabalho, devido ao 

seu custo reduzido e maior disponibilidade. 

 

 

Figura 4.8 - Relação entre diâmetro de partícula de vermiculita e percentual retido 
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Tabela 4.6 - Distribuição granulométrica da vermiculita 

 

 

4.2 Consistência 

 

 

A consistência de uma pasta de cimento expressa sua capacidade de bombeabilidade 

para o interior do poço. A NBR 9831 apresenta limite de consistência de 30 UC durante os 

primeiros 20 minutos de teste em um consistômetro atmosférico. Pastas de cimento são 

consideradas não bombeáveis a partir de 70 UC.  

A consistência é uma das formas de se medir a resistência mecânica de uma pasta. 

Quanto maior o teor de água da pasta, menor será sua consistência e vice-versa. É a constante 

de proporcionalidade que relaciona a tensão exercida pelas palhetas do consistômetro à 

resistência imposta pela pasta. Os valores das consistências encontrados nas pastas estão na 

Tabela 4.7, juntamente com a indicação da formulação. 
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Tabela 4.7 - Valores de Consistência das pastas estudadas 

Formulação Cimento (g) Verm. (g) 
Espuma 

(g) 
Água (mL) 

Nanossílica 

(g) 
CaCl2 (g) Consis. 

1 441,01 22,05 1 383,68 47,54 4,41 10 

2 441,01 22,05 2 383,68 47,54 4,41 8 

3 441,01 22,05 3 383,68 47,54 4,41 10 

4 448,21 31,37 1 366,31 48,32 4,48 18 

5 448,21 31,37 2 366,31 48,32 4,48 11 

6 448,21 31,37 3 366,31 48,32 4,48 18 

7 455,65 41,01 1 348,36 49,12 4,56 10 

8 455,65 41,01 2 348,36 49,12 4,56 8 

9 455,65 41,01 3 348,36 49,12 4,56 11 

 

 

A análise de variância da consistência das diversas pastas estudadas forneceram os 

seguintes resultados (Tabela 4.8). 

 

 

Tabela 4.8 - ANOVA reduzida para a consistência 

 SS df MS F p 

(1)Vermiculita(L) 0,1667 1 0,16667 0,04905 0,838949 

Vermiculita(Q) 76,0556 1 76,05556 22,38147 0,017900 

(2)Espuma  (L) 0,1667 1 0,16667 0,04905 0,838949 

Espuma  (Q) 29,3889 1 29,38889 8,64850 0,060470 

Error 10,4444 4 2,61111 0,07357 0,803802 

Total SS 116,2222 8    

 

 

Observa-se, a partir dos dados obtidos na análise de variância, que a consistência se 

correlaciona diretamente com as concentrações de vermiculita e espuma na pasta. Dentro do 

consistômetro, esses elementos agem como esferas de diâmetro reduzido, aumentando a 

resistência da pasta ao cisalhamento. 

Estudos anteriores realizados por ARAUJO FILHO (2012) identificam que a 

concentração de cloreto de cálcio é um fator de alta relevância nas variáveis reológicas da pasta. 

Como nesse trabalho optou-se por não variar a concentração de cloreto de cálcio na pasta, os 
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valores obtidos são realmente relacionados exclusivamente com as concentrações de 

vermiculita e espuma na pasta. 

No diagrama de Pareto (Figura 4.9), todos os pontos à direita da linha tracejada de 

p=0,05 são relevantes para a consistência da pasta, e a concentração de vermiculita são os 

fatores que de fato possuem algum impacto. 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: Consistência

2 3-level factors, 1 Blocks, 9 Runs; MS Residual=3,398148

DV: Consistência

,221464

,221464

,2712369

-2,94083

4,730906

p=,05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

(1)Vermiculita(L)

(2)Espuma(L)

1Lby2L

Espuma(Q)

Vermiculita(Q)

 

Figura 4.9 - Diagrama de Pareto da influência das várias variáveis estudadas nos valores da consistência da 

pasta 

 

 

A Figura 4.10 abaixo mostra o gráfico da representação, em superfície de resposta, dos 

resultados de Consistência em função da concentração de espuma e vermiculita. O método de 

superfície de resposta permite obter uma modelagem tridimensional dos dados, em forma de 

uma função matemática que leva em consideração todos os efeitos calculados para a amostra 

estudada. Observa-se que a consistência da pasta tem uma relação direta com o quadrado da 

concentração de vermiculita e espuma. 
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Fitted Surface; Variable: Consistência

2 3-level factors, 1 Blocks, 9 Runs; MS Residual=3,398148

DV: Consistência
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Figura 4.10 - Superfície de Resposta dos valores de Consistência em função da concentração de espuma e 

vermiculita em representação 3D 

 

  

4.3 Reologia 

 

 

A reologia é o estudo da deformação e fluxo dos materiais, buscando determinar a 

viscosidade e outras propriedades dos fluidos, que são necessários, na indústria de petróleo, 

para medir as tensões cisalhantes da pasta cimentante e sua dificuldade de fluxo, quando do 

bombeamento da pasta. Tais testes são de vital importância no desenvolvimento de uma pasta 

específica, pois uma boa pasta deve tanto possuir reologias altas o bastante para evitar a 

segregação natural das partículas do cimento, assim como baixas o bastante para que a pasta 

seja bombeada sem problemas. 

Para isso, foram estudados quatro fatores de reologia: a tensão da pasta com 3 RPM, 

300 RPM, gel final e gel inicial. A reologia a 3 RPM é importante, pois simula o início do 

bombeio da pasta, onde a bomba está partindo. Já a de 300 RPM analisa os momentos onde o 

bombeio da pasta está em regime permanente. 

Os géis inicial e final, por sua vez, indicam, respectivamente, um momento de breve e 

longas paradas durante o processo de bombeamento da pasta, de forma a simular a 

transformação do cimento de sua fase sol em gel. A força gel é, portanto, um fator importante 
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relacionado com a migração de fluidos no anular do poço. É uma medida das forças atrativas 

entre as partículas de um fluido durante os momentos onde esse fluido não está em fluxo. 

A Figura 4.11 expõe as curvas de fluxo de todas as formulações estudadas, 

caracterizando o comportamento pseudoplástico das pastas de cimento.  

 

 

 

Figura 4.11 - Curvas de Fluxo para as formulações estudadas 

 

 

A Figura 4.12 mostra os géis final e inicial de cada uma das formulações. 
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Figura 4.12 - Valores de gel final e gel inicial para todas as formulações 

 

 

4.3.1 Reologia a 3 RPM 

 

 

A reologia a 3 RPM mostra os pontos de início e parada do bombeamento da pasta 

cimentante e, a partir dos dados dos efeitos mostrados na Tabela 4.9, tem-se que a concentração 

de vermiculita e espuma não são efeitos influenciadores nessa reologia, de acordo com o 

modelo estatístico, tendo em vista que os mesmos não passam no teste-p. Estudos anteriores 

(ARAUJO FILHO, 2012) já demonstraram que a vermiculita apresentava pouca influência na 

reologia, e que o cloreto de cálcio é  o fator mais determinante. Os dados da análise de variância, 

portanto, corroboram com essa análise. 
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Tabela 4.9 - ANOVA completa para a R3 

 SS df MS F p 

(1)Vermiculita(L) 950,042 1 950,0417 2,912501 0,186436 

Vermiculita(Q) 465,125 1 465,1250 1,425913 0,318243 

(2)Espuma  (L) 433,500 1 433,5000 1,328962 0,332510 

Espuma  (Q) 32,000 1 32,0000 0,098101 0,774633 

1L by 2L 342,250 1 342,2500 1,049221 0,381070 

Error 978,583 3 326,1944   

Total SS 3201,500 8    

 

 

Da mesma forma, pelo Diagrama de Pareto (Figura 4.13), observa-se que quase todas 

as interações estudadas não influenciam no estudo do comportamento da reologia a 3 RPM. 

 

 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: RPM3

2 3-level factors, 1 Blocks, 9 Runs; MS Residual=326,1944

DV: RPM3

-,313211

1,024315

1,152806

-1,19412
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p=,05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

Espuma(Q)

1Lby2L
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Figura 4.13 - Diagrama de Pareto da influência das várias variáveis estudadas nos valores da reologia a 

3RPM da pasta 

 

 

 

A Figura 4.14 mostra a superfície de resposta a R3 (reologia a 3 RPM) em função da 

concentração de espuma e vermiculita. Como era de se esperar, já que esses fatores possuem 
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pouca influência na reologia, a R3 oscila pouco em todo o espectro estudado. O ponto de grande 

aumento de reologia, a alta concentração de espuma e vermiculita, é estatisticamente 

insignificante, e pode ser explicado fisicamente: a grande quantidade de espuma (3 gramas) 

termina por prender o rotor, o que aumenta significativamente e interfere na medição reômetro. 

 

 

Fitted Surface; Variable: RPM3

2 3-level factors, 1 Blocks, 9 Runs; MS Residual=326,1944

DV: RPM3
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Figura 4.14 - Superfície de Resposta dos valores de R3 em função da concentração de espuma e 

vermiculita 

 

 

4.3.2 Reologia a 300 RPM 

 

 

Em seguida à análise da reologia a 3 RPM, tem-se o estudo da reologia a 300 RPM 

(R300). Esse estudo é importante pois trata da reologia da pasta no momento do bombeio 

contínuo, isso é, no meio da operação de cimentação, enquanto se está bombeando o cimento 

por dentro do revestimento, de forma a preencher o anular entre a parede do poço e a superfície 

externa do revestimento. 

Tem-se que, na Tabela 4.10, que, de forma semelhante ao ocorrido na Reologia a 3 

RPM, a concentração de vermiculita e espuma possuem pouca influência na reologia da pasta 

cimentante. 
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Tabela 4.10 - ANOVA completa para a R300 

 SS df MS F p 

(1)Vermiculita(L) 6800,67 1 6800,667 5,076282 0,109627 

Vermiculita(Q) 8,00 1 8,000 0,005972 0,943270 

(2)Espuma  (L) 661,50 1 661,500 0,493769 0,532869 

Espuma  (Q) 1404,50 1 1404,500 1,048373 0,381237 

1L by 2L 6,25 1 6,250 0,004665 0,949842 

Error 4019,08 3 1339,694   

Total SS 12900,00 8    

 

 

O Diagrama de Pareto da Figura 4.15 e a Superfície de Resposta da Figura 4.16 mostram 

que a concentração de vermiculita e espuma não influenciam nas propriedades reológicas da 

pasta. 

 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: RPM300

2 3-level factors, 1 Blocks, 9 Runs; MS Residual=1339,694

DV: RPM300
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Figura 4.15 - Diagrama de Pareto da influência das várias variáveis estudadas nos valores da reologia a 

300 RPM da pasta 

 



Capítulo 4 - Resultados e Discussão  84 

 

Romero Gomes da Silva Araujo Filho, Março/2018  Tese de doutorado 

Fitted Surface; Variable: RPM300

2 3-level factors, 1 Blocks, 9 Runs; MS Residual=1339,694

DV: RPM300
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Figura 4.16 - Superfície de Resposta dos valores de R300 em relação à concentração de espuma e 

vermiculita 

 

 

4.3.3 Gel Inicial 

 

 

O estudo do gel inicial é, também, importante para o desenvolvimento das pastas 

cimentantes, pois o gel inicial simula o aumento da viscosidade no cimento quando ocorre uma 

rápida parada no bombeamento desta. O cimento possui propriedades de sol e gel, e no 

momento que este para de se mover, rapidamente a estrutura coloidal do mesmo passa para a 

fase gel. 

Pela análise de variância do estudo, observa-se que, assim como nos outros estudos de 

reologia, a concentração de espuma e vermiculita não possuem grande influência no gel inicial 

(Tabela 4.11 e Figura 4.17). 
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Tabela 4.11 - ANOVA completa para o Gi 

 SS df MS F p 

(1)Vermiculita(L) 600,000 1 600,0000 7,865032 0,067602 

Vermiculita(Q) 5,556 1 5,5556 0,072824 0,804766 

(2)Espuma  (L) 130,667 1 130,6667 1,712829 0,281848 

Espuma  (Q) 138,889 1 138,8889 1,820609 0,270039 

1L by 2L 2,250 1 2,2500 0,029494 0,874575 

Error 228,861 3 76,2870   

Total SS 1106,222 8    

 

 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: Gi

2 3-level factors, 1 Blocks, 9 Runs; MS Residual=76,28704

DV: Gi

-,171738

,2698599

1,308751

-1,3493

2,804466

p=,05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

1Lby2L

Vermiculita(Q)

(2)Espuma(L)

Espuma(Q)

(1)Vermiculita(L)

 

Figura 4.17 - Diagrama de Pareto da influência das várias variáveis estudadas nos valores do Gel Inicial 

da pasta 

 

 Inicialmente, observa-se, pela superfície de resposta (Figura 4.18), que a importância da 

concentração de vermiculita e espuma são quase nulas. Isso é importante para o trabalho, pois 

indica que a pasta cimentante não sofre efeitos significativos em sua reologia pela presença 

desses materiais. 
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Fitted Surface; Variable: Gi

2 3-level factors, 1 Blocks, 9 Runs; MS Residual=76,28704

DV: Gi
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Figura 4.18 - Superfície de Resposta dos valores de Gel Inicial em relação à concentração de espuma e 

vermiculita 

 

 

4.3.4 Gel Final 

 

 

O gel final é uma medida estimada da gelificação da pasta, após longos períodos sem 

bombeamento. Valores altos de gel final significam que as bombas e demais equipamentos do 

sistema de cimentação da plataforma ficariam mais sobrecarregados, no momento que estes 

voltassem a operar. Em geral, deve se buscar valores de gel final e inicial semelhantes. 

Assim como no Gel Inicial, tem-se que as variáveis da concentração de vermiculita e 

espuma não são significativos para o Gel Final, conforme é demonstrado na Tabela 4.12. 
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Tabela 4.12 - ANOVA completa para o Gf 

 SS df MS F p 

(1)Vermiculita(L) 181,5000 1 181,5000 2,400441 0,196228 

Vermiculita(Q) 1,3889 1 1,3889 0,018369 0,898738 

(2)Espuma  (L) 140,1667 1 140,1667 1,853784 0,244989 

Espuma  (Q) 9,3889 1 9,3889 0,124173 0,742334 

Error 302,4444 4 75,6111   

Total SS 634,8889 8    

 

 

O Diagrama de Pareto (Figura 4.19) mostra que nem a vermiculita nem a espuma 

possuem grande efeito no gel final da amostra. 

 

 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: Gf

2 3-level factors, 1 Blocks, 9 Runs; MS Residual=75,61111
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Figura 4.19 - Diagrama de Pareto da influência da Espuma e Vermiculita nos valores do Gel Final da 

pasta 

 

 

 

A superfície de resposta (Figura 4.20) corrobora o avaliado no diagrama de pareto e no 

modelo estatístico utilizado. 
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Fitted Surface; Variable: Gf

2 3-level factors, 1 Blocks, 9 Runs; MS Residual=75,61111

DV: Gf
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Figura 4.20 - Superfície de Resposta dos valores de Gf em relação à concentração de espuma e vermiculita 

 

 

4.4 Estabilidade 

 

 

A estabilidade determina se o sistema de pasta se manterá coeso após um longo período 

de tempo, isso é, se sua fração líquida não se separará da fração sólida. Isso é especialmente 

crítico quando se trabalha com pastas de baixas densidades, como é o caso em estudo. Nessas 

situações, a elevada razão água/cimento faz com que a estabilidade seja um fator crítico de 

estudo. 

Ao se desenvolver uma pasta para controle de perdas severas, é sabido que esta será 

perfurada tão logo a perda seja controlada. Dessa forma, caso alguma pasta não possua 

estabilidade suficiente, a mesma deve ser imediatamente descartada. No presente estudo, 

nenhuma pasta (de 9 amostras) se mostrou instável e a presença da vermiculita junto da espuma 

absorvem parte da água adicionada à pasta, melhorando sua estabilidade. 

Outro fator importante a se estudar é a variação de densidade das diferentes camadas do 

cimento. Em uma pasta 100% estável não existiria a formação de um gradiente de densidade 

no corpo da mesma; as camadas inferiores terão a mesma densidade das superiores. Como essa 
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situação hipotética é pouco provável de acontecer na realidade, deve-se buscar valores de 

densidade semelhantes nas diferentes camadas da pasta. 

Observa-se, pela Figura 4.21, que a distribuição de densidades de todos os modelos 

estudados mostra que a mesma é geralmente estável, apesar de apresentar alguma variação entre 

as densidades de todas as pastas, a mesma se mantém com pouca variação. 
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Figura 4.21 - Distribuição das densidades das pastas cimentantes estudadas 

 

 

O gráfico de Pareto (Figura 4.22) demonstra que nem a vermiculita nem a espuma 

influenciam a estabilidade da formulação de pasta. Isso mostra que a estabilidade é dependente 

eminentemente da densidade da pasta. De acordo com NELSON (2006), um dos efeitos da 

adição de dispersantes e da diminuição da densidade da pasta, é que o cimento pode mostrar 

sedimentação, com a formação de um gradiente de densidade do topo ao fundo da pasta, com 

ou sem a presença de água livre, identificada pela formação de uma pequena camada de água 

no topo do recipiente. 

Entretanto, não é possível afirmar que a esponja e a vermiculita não possuem efeito 

prático algum na estabilidade da pasta. Como já anteriormente exposto, a vermiculita e a 

esponja agem como extendedores na pasta, absorvendo água livre da solução e permitindo que 
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uma maior quantidade de água seja adicionada na mesma, permitindo menor densidade da 

pasta. 

 

 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: Estabilidade
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Figura 4.22 - Diagrama de Pareto para a densidade dos blocos de cimento 

 

 

Quando as partículas de cimento em suspensão não estão completamente dispersas, elas 

interagem através de forças eletrostáticas. Nesse caso, o peso das partículas é transmitido para 

o fundo do recipiente que contém a pasta, e começa a ocorrer uma deformação plástica, levando 

à expulsão da água da parte inferior, sendo transferida, por gradiente de densidade, para as 

camadas superiores. Quando se tem excesso de água acima da pasta, se forma a água livre 

(NELSON, 2006). 

 

 

 

4.5 Resistência à Compressão 
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A resistência à compressão é a avaliação do comportamento da pasta após a sua cura. É 

esperado que, nas pastas de cimento de baixa densidade, devido ao elevado teor água/cimento, 

a resistência mecânica seja consideravelmente inferior às pastas tradicionais. 

Considerando que o objetivo da pasta cimentante que está sendo desenvolvida nesse 

trabalho é o controle de perdas, é de se esperar que a mesma seja perfurada tão logo a perda 

esteja controlada. Dessa forma, não é essencial que a resistência mecânica do produto final seja 

elevada, pelo contrário: uma maior resistência compressiva poderia dificultar a perfuração da 

pasta pela broca quando da continuação da operação de perfuração, levando a ineficiência da 

sonda. 

Na Tabela 4.13 tem-se os resultados da resistência compressiva das pastas estudadas, 

juntamente de suas composições: 

 

 

Tabela 4.13 - Resistências Compressivas das pastas estudadas e suas composições 

Formulação Cimento (g) Verm. (g) 
Espuma 

(g) 
Água (mL) 

Nanossílica 

(g) 
CaCl2 (g) 

Resistência 

Compressiva 

(MPa) 

1 441,01 22,05 1 383,68 47,54 4,41 2,14097 

2 441,01 22,05 2 383,68 47,54 4,41 2,04184 

3 441,01 22,05 3 383,68 47,54 4,41 1,93701 

4 448,21 31,37 1 366,31 48,32 4,48 2,15137 

5 448,21 31,37 2 366,31 48,32 4,48 2,49052 

6 448,21 31,37 3 366,31 48,32 4,48 1,92505 

7 455,65 41,01 1 348,36 49,12 4,56 2,58487 

8 455,65 41,01 2 348,36 49,12 4,56 2,56411 

9 455,65 41,01 3 348,36 49,12 4,56 1,89851 

 

 

Observa-se, pelo Diagrama de Pareto (Figura 4.23) e pela análise da ANOVA (Tabela 

4.14) da resistência compressiva que, mais uma vez, a concentração de espuma e vermiculita 

não interferem significativamente nessa propriedade. 

 

Tabela 4.14 - ANOVA completa para a resistência mecânica 

 SS df MS F p 



Capítulo 4 - Resultados e Discussão  92 

 

Romero Gomes da Silva Araujo Filho, Março/2018  Tese de doutorado 

(1)Vermiculita(L) 0,143429 1 0,143429 3,943683 0,118006 

Vermiculita(Q) 0,000062 1 0,000062 0,001707 0,969023 

(2)Espuma  (L) 0,207814 1 0,207814 5,714015 0,075135 

Espuma  (Q) 0,134362 1 0,134362 3,694400 0,126967 

Error 0,145477 4 0,036369   

Total SS 0,631144 8    

 

 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: Resis. Comp.

2 3-level factors, 1 Blocks, 9 Runs; MS Residual=,0363692

DV: Resis. Comp.

-,041317

1,922082

1,985871

-2,3904

p=,05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

Vermiculita(Q)

Espuma(Q)

(1)Vermiculita(L)

(2)Espuma(L)

 

Figura 4.23 - Diagrama de Pareto da influência das várias variáveis estudadas nos valores da resistência 

mecânica da pasta 

 

A superfície de resposta (Figura 4.24 e 4.25) mostra a curva da resistência mecânica em 

função da concentração de espuma e vermiculita. Em densidades reduzidas, os cimentos de 

classe Portland possuem resistências mecânicas bastante baixas.  

Tanto a espuma quanto a vermiculita não possuem uma influência significativa na 

resistência mecânica da pasta. Isso demonstra que a densidade da pasta e sua elevada relação 

água/cimento são fatores muito mais significativos para modificação dessa característica. 
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Fitted Surface; Variable: Resis. Comp.

2 3-level factors, 1 Blocks, 9 Runs; MS Residual=,0363692

DV: Resis. Comp.

 2,4 

 2,2 

 2 

 1,8 

 1,6 

 

Figura 4.24 - Superfície de Resposta dos valores da resistência mecânica da pasta em relação à 

concentração de espuma e vermiculita 

 

Fitted Surface; Variable: Resis. Comp.

2 3-level factors, 1 Blocks, 9 Runs; MS Residual=,0363692

DV: Resis. Comp.
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Figura 4.25 - Superfície de Resposta dos valores da resistência mecânica da pasta em relação à 

concentração de espuma e vermiculita 
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4.6 Ensaios de perda de massa e dano 

 

 

Os ensaios de perda de massa desse estudo buscam simular e avaliar o comportamento 

de uma formação com perda severa. Dessa forma, os ensaios consistiriam, inicialmente, de três 

formações porosas com diferentes permeabilidades: uma composta de esferas de bauxita com 

diâmetro de 20-24 mesh, uma segunda composta de brita ígnea de construção civil, com 

variados diâmetros, e uma terceira composta de esferas de vidro com 2 cm de diâmetro, além 

de três volumes de espuma diferentes (1, 2 e 3 gramas). 

A primeira batelada de testes realizados indicou que: 

 As formulações com espuma e vermiculita bloqueavam 100% da perda quando 

o elemento poroso era a bauxita; 

 Não houve diferença significativa em relação à proporção de espuma na pasta e 

a massa perdida na célula. 

Por causa disso, decidiu-se não dar continuidade aos testes com a bauxita, tendo em 

vista que não é possível avaliar a performance da pasta quanto ao controle de perda se o controle 

de perda dela é absoluto. Por causa disso só serão apresentados os ensaios com uso de esferas 

de vidro e brita como meio poroso. 

Para o segundo ponto, optou-se por reduzir a quantidade de variáveis nesse teste. Assim, 

os ensaios foram realizados com apenas um grama por amostra de pasta. Isso se deve ao fato 

da espuma possuir volume significativo comparado à pasta cimentante, portanto, rapidamente 

bloqueando todos os poros por onde estava ocorrendo a perda de material. Após o ponto onde 

todos os poros estão entupidos, qualquer quantidade a mais de espuma na pasta é desperdiçada. 

Tendo em vista esses pontos, foi avaliado novamente o planejamento estatístico, 

optando-se por variar apenas dois materiais para perda e a presença ou não de espuma de 

polipropileno. 

Dessa forma, para cada formulação do experimento foram realizadas quatro corridas: 

uma com espuma e brita, uma sem espuma e com brita, uma com espuma e esferas de vidro, e 

uma sem espuma e esferas de vidro. Os valores que vazavam pela célula de testes eram medidos 

e em seguida avaliados. A seguir, temos a análise de variância do experimento (Tabela 4.15): 
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Tabela 4.15 - Análise de variância para a perda de fluido 

  SS df MS F p 

(1)Vermiculita L+Q 0,008557 2 0,004278 1,69649 0,214686 

(2)Espuma L 0,2235 1 0,2235 88,62261 0 

(3)Permeabilidade L 0,000092 1 0,000092 0,03668 0,850535 

(4)CaCl2 L+Q 0,00052 2 0,00026 0,10315 0,902582 

1*2 0,008312 2 0,004156 1,64786 0,223497 

1*3 0,003622 2 0,001811 0,71802 0,502777 

1*4 0,005187 4 0,001297 0,51418 0,726373 

2*3 0,001138 1 0,001138 0,45129 0,511307 

2*4 0,001431 2 0,000716 0,28377 0,75665 

3*4 0,000564 2 0,000282 0,11184 0,894879 

Error 0,040351 16 0,002522     

Total SS 0,293274 35      

  

Observa-se que a presença ou não da espuma é o fator mais determinante para o controle 

da perda de fluido na pasta. O diagrama de Pareto dessa amostra nos confirma essa avaliação 

(Figura 4.26): 
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Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: K

2 2-level factors, 2 3-level factors, 36 Runs

DV: K; MS Residual=,0025219

-,118858

-,119804

-,19151
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-,500782
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,7391727

-,964127
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-1,19471

-1,47207

-1,53824

-9,41396

p=,05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)
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(3)Permeabilidade(L)
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1Qby3L
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2Lby4L
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1Qby2L
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Figura 4.26 - Diagrama de Pareto para a perda de fluido das pastas cimentantes 

 

 

A influência da espuma no controle de fluido da pasta ocorre porque a espuma age, 

efetivamente, nos poros da formação, bloqueando-os fisicamente e impedindo a percolação da  

pasta através do meio poroso. A perda ocorre até que espuma e vermiculita passem em 

quantidade suficiente para bloquear o meio permeável. 

As superfícies de resposta podem expressar visualmente melhor essa situação (Figura 

4.27): 
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Figura 4.27 - Superfície de resposta da perda de fluido em função da concentração de vermiculita e 

espuma 
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Figura 4.28 - Superfície de resposta da perda de fluido em função da permeabilidade do meio e 

concentração de espuma 

 

 

 

O controle da perda pela espuma é praticamente independente da permeabilidade do 

meio (Figura 4.28). Pelas características expansivas da espuma, a mesma é capaz de bloquear 

praticamente qualquer tipo de espaço, independente de sua geometria, funcionando, portanto, 

tão bem no meio com britas quanto no meio com esferas de vidro. 

O próximo passo do trabalho consiste em avaliar como ocorre a razão de dano na 

formação com a pasta para controle de perda. Para isso, utilizou-se a equação da razão de dano 

apresentada anteriormente e obteve-se os dados comparativos das pastas com e sem aditivos. 

Os mesmo estão demonstrados a seguir (Tabelas 4.16 e 4.17): 
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Tabela 4.16 - Análise de variância para a razão de dano na formação pós uso de pasta 

  Effect Std.Err. t(9) p -0,95 0,95 Coeff. Std.Err. -0,95 0,95 

Mean/Inte

rc. 
22,9656 4,7569 4,82784 0,000937 12,2047 33,72641 22,96556 4,756899 12,2047 33,72641 

(1)Vermic

ulita(L) 
47,615 11,65198 4,08643 0,002732 21,2564 73,97356 23,80748 5,825988 10,6282 36,98678 

Vermiculit

a(Q) 
-12,2248 10,09091 -1,21147 0,256563 -35,052 10,6024 -6,11241 5,045454 -17,526 5,3012 

(2)Perme

abilidade(

L) 

33,6664 9,5138 3,53869 0,006327 12,1447 55,18808 16,83318 4,756899 6,0723 27,59404 

(3)CaCl2 

(L) 
23,4367 11,65198 2,01139 0,075159 -2,9219 49,79529 11,71835 5,825988 -1,461 24,89765 

CaCl2 (Q) -5,4595 10,09091 -0,54103 0,601621 -28,2867 17,36777 -2,72973 5,045454 -14,1433 8,68388 

1L by 2L 41,912 11,65198 3,59699 0,005775 15,5534 68,27059 20,95599 5,825988 7,7767 34,1353 

1L by 3L 30,6702 14,2707 2,14917 0,060117 -1,6124 62,95277 15,33511 7,135349 -0,8062 31,47639 

2L by 3L 25,0152 11,65198 2,14686 0,060344 -1,3434 51,37376 12,50758 5,825988 -0,6717 25,68688 

 

 

 

Tabela 4.17 - Análise de variância para a razão de dano na formação pós uso de pasta 

 SS df MS F p 

(1)Vermicul

ita L+Q 
7399,34 2 3699,669 9,08327 0,006933 

(2)Permeab

ilidade L 
5100,41 1 5100,41 12,52231 0,006327 

(3)CaCl2 

L+Q 
1767,06 2 883,529 2,1692 0,170264 

1*2 5269,84 1 5269,845 12,9383 0,005775 

1*3 1881,32 1 1881,324 4,61895 0,060117 

2*3 1877,27 1 1877,274 4,60901 0,060344 

Error 3665,75 9 407,306   

Total SS 26961 17    

 

 

Para essa análise desconsiderou-se a existência da espuma. O objetivo foi correlacionar 

a presença ou ausência da espuma com o comportamento de perda da pasta. Para cada amostra 
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de mesma composição e mesmo material na célula, o skin (aqui definido como f(K)) foi 

avaliado. 

 

 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: f(K)

1 2-level factors, 2 3-level factors, 18 Runs

DV: f(K); MS Residual=407,3057

-,541027

-1,21147

2,011392

2,14686

2,149174

3,538688

3,596986

4,086428

p=,05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

CaCl2(Q)

Vermiculita(Q)

(3)CaCl2(L)

2Lby3L

1Lby3L

(2)Permeabilidade(L)

1Lby2L

(1)Vermiculita(L)

 

Figura 4.29 - Gráfico de Pareto do dano à formação (skin) em função da concentração de vermiculita e da 

permeabilidade do meio, considerando concentração de espuma fixa 

 

 

O gráfico de Pareto (Figura 4.29) mostra que a permeabilidade possui um papel 

significativo no controle de perda da amostra. No estudo, viu-se que para a brita, que possuiria 

grande permeabilidade mas espaços intersticiais menores, a pasta funciona melhor. A superfície 

de resposta abaixo demonstra melhor tal situação (Figura 4.30): 
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Figura 4.30 - Gráfico de Pareto do dano à formação (skin) em função da concentração de vermiculita e da 

permeabilidade do meio, considerando concentração de espuma fixa 
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5 Conclusões 

 

 

O estudo realizado nesse trabalho auxiliou o desenvolvimento de sistemas de pastas de 

cimento para aplicação em poços com zonas fraturadas. Com base nos resultados obtidos podemos 

concluir que: 

 

 

 A adição da esponja e vermiculita influenciam diretamente os valores de consistência 

sem ultrapassar os limites estabelecidos por norma. 

 Os parâmetros reológicos não foram influenciados com adição da espuma ao sistema; 

 Foi possível obter pastas estáveis à decantação mesmo inserindo materiais mais leves 

ao sistema. 

 Os valores de resistência à compressão das pastas foram compatíveis aos já conhecidos 

quando se tratam de sistemas de pastas leves, obtendo valores da ordem de 10 Mpa. 

 Foi possível estimar, através das superfícies de resposta, as concentrações ideais de 

cada um dos componentes utilizados na pasta, de forma a maximizar o controle de 

perda de fluido para o meio permeável da matriz utilizada no estudo. 

 Modelou-se estatisticamente a atuação de cada um dos aditivos utilizados na pasta de 

cimento estudada, a sua interferência com as propriedades reológicas e com os testes 

de perda de fluido, para cada um dos componentes utilizados como meio poroso. 

 A combinação de vermiculita e esponja é fundamental para obturação do meio poroso 

permeável. 

 Por fim, o sistema proposto permitiu o controle de perda de circulação em todos os 

cenários propostos. 
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