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RESUMO 

 

 

Entre todos os processos e etapas que são realizados para deixar um poço de petróleo 

pronto, a cimentação é sem duvida uma das operações mais importantes e árduas e que tem 

um papel fundamental na segurança e estabilidade do poço. A partir disso, é necessário que 

seja dada uma maior relevância durante as execuções das etapas dessa operação. E que ela 

seja acompanhada de perto seguindo as normas e utilizando técnicas e as boas práticas a fim 

de se alcançar os resultados desejados. Com isso a elaboração dessa pesquisa foi feita através 

de um estudo bibliográfico com foco no tema relevância de uma cimentação segura em poços 

de petróleo. Diante do conteúdo pesquisado foi possível perceber quão grande é relevância 

dessa etapa para o prosseguimento das outras etapas sucessivas a essa. E a necessidade da 

aplicação de práticas e técnicas com objetivo de diminuir os riscos de falha e garantir uma 

maior segura nas operações de extrações dos hidrocarbonetos. 

 

Palavras-chaves: Cimentação. Segurança. Petróleo. 



 

ABSTRACT 

 

 

Among all the processes and steps that are taken to make a well capable of producing 

oil, cementing is undoubtedly one of the most important and arduous operations and has a key 

role in the safety and stability of the well. From this, it is necessary to give greater relevance 

during the execution of the stages of this operation, and that it is closely monitored following 

the rules and using techniques and good practices in order to achieve the desired results. Thus, 

the elaboration of this research was made through a bibliographic study focusing on the 

relevance of safe cementation in oil wells. Given the researched content it was possible to 

realize how great is the relevance of this step to the continuation of the other successive steps 

to this one, and the need to apply practices and techniques in order to reduce the risks of 

failure and ensure greater safety in extraction operations of hydrocarbons. 

 

Keywords: Cementation. Safety. Petroleum. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
A preocupação com a segurança durante as atividades de extração de petróleo vem se 

tornado cada vez mais evidente, a fiscalização dos órgãos governamentais e a conscientização 

por parte das empresas fazem com que as mesmas invistam em segurança para alcançar os 

padrões de segurança exigidos atualmente. 

De todas as etapas necessárias para se deixar um poço de petróleo apto a produzir, 

temos que a etapa de cimentação é uma etapa que deve ser acompanhada de perto sendo 

executada com os devidos cuidados, pois é a cimentação que vai garantir a integridade do 

poço permitindo a extração de fluidos com segurança. 

A atual situação vivida no mundo do petróleo, com o preço do barril muito abaixo do 

vivenciado há alguns anos, impõe a indústria a necessidade de otimização dos recursos, de 

forma a balancear as operações, garantido a segurança e a viabilidade econômica do poço. 

(LIMA, 2018) 

Caso a cimentação não seja cumprida da maneira correta, pode ocasionar uma série de 

problemas na operação, ocasionando danos pessoais, materiais financeiros e ambientais além 

de passar uma imagem negativa da empresa envolvida, a exemplo do acidente do Deepwater 

Horizon que segundo investigações, está relacionado à falta de integridade do poço pela falta 

de isolamento hidráulico no cimento. (ASLAN, 2019) 

Para diminuir os riscos na cimentação de poços é de suma importância a aplicação de 

boas práticas e a utilizando técnicas para se alcançar os objetivos da cimentação. As técnicas 

de combates à migração de gases, da formação para o interior do revestimento, que é um dos 

cenários de riscos mais elevados devido à dificuldade de detecção o influxo. Garantir uma  

boa centralização do revestimento a fim de se ter uma completa remoção do fluido de 

perfuração é um exemplo de técnica aplicada nessa etapa para evitar falhas futuras. 
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1.1 Histórico 

 

A primeira utilização de cimento em um poço de petróleo ocorreu no estado da 

Califórnia nos estados unidos no ano de 1883, mas somente no ano de 1902 começou o uso do 

cimento Portland em processo manual de mistura. No ano de 1910 Almoud A. Perkins 

patenteou o método de bombear a pasta para dentro do poço, esse método utilizava tampões 

metálicos à frente da pasta de cimento e também atrás para evitar que ocorra contaminação da 

mesma, essa pasta era deslocada com o auxilio de vapor d água ou de fluido de perfuração 

(SPE, 2009). 

No ano de 1922, a empresa multinacional Halliburton patenteou o misturador com 

jatos (Jet mixer), automatizando a mistura da pasta, otimizando o processo, assim outras 

empresas vendo os resultados positivos passaram a adotar o método. (SPE, 2009). 

Em suas primeiras décadas de uso aguardava-se uma grande quantidade de tempo para 

a pega do cimento cerca de 7 a 28 dias o que deixava as atividades no poço obstruídas durante 

esse tempo, mas em 1923 com o avanço dos estudos, começou-se a produzir cimentos 

especiais com a finalidade especifica para indústria de petróleo, ele tinha alta resistência 

inicial e usava aditivos químicos em sua composição, assim o seu tempo de pega foi reduzido 

para 1 a 1,5 dias e hoje temos cimentos com tempo de pega para apenas algumas horas. (SPE, 

2009). 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

 
A cimentação de um poço de petróleo nada mais é que a colocação de uma pasta de 

cimento em uma região especifica do poço com o objetivo de isola-lo hidraulicamente em 

diferentes zonas de interesse. Esse isolamento é importante não só para uma produção 

objetiva de hidrocarbonetos, mas também para compor um sistema de barreiras de segurança 

obedecendo assim à portaria ANP n°25, sendo um importante elemento de integridade do 

poço (ASLAN, 2019). 

A cimentação tem a função primordial de promover vedação hidráulica entre os 

diversos intervalos permeáveis, ou ate mesmo dentro de um mesmo intervalo, impedindo a 

migração de fluídos por trás do revestimento bem como propiciar suporte mecânico ao 

revestimento (THOMAS, 2004). 

As falhas na cimentação, se não identificadas e controladas, podem causar sérios 

desastres, como um blowout que são influxos descontrolados de fluidos ocasionados devido a 

falhas no sistema de controle de pressão do poço. Segundo a Mineral Management Service 

(MMS), agencia americana equivalente a ANP no Brasil durante 1992 e 2006 o principal fator 

contribuído para blowouts na porção offshore foram as falhas na cimentação (18 dos 54 

reportados) (ASLAN, 2019). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

 

O seguinte trabalho tem como objetivo geral mostrar a etapa de cimentação e sua 

importância para as atividades de extração e exploração de hidrocarbonetos. 

3.1.1 Objetivos específicos 

 
 Mostrar as etapas da operação de cimentação; 

 Pontuar técnicas e práticas para que a cimentação seja feita da melhor forma; 

 Discutir questões de segurança durante e após a cimentação.
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4. METODOLOGIA 

 

 
A metodologia abordada para a execução desse trabalho vem de estudos e observações 

de trabalhos já existentes, como outras monografias, livros especializados no assunto, artigos 

e arquivos virtuais, visando obter um melhor entendimento sobre o tema em questão. A 

maioria desses materiais foi encontrada com o auxilio da ferramenta Google acadêmico, os 

demais trabalhos estão disponíveis em ferramentas como CAPES e Scielo. 
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5. ASPECTOS TEÓRICOS 

 

5.1. Antes da Cimentação 

 

5.1.1 Revestimento 

 

 
Ao terminar a perfuração de um poço, é necessário deixa-lo em condições de operar,  

de forma segura e econômica, durante toda a sua vida produtiva. Ao conjunto de operações 

destinadas a equipar o poço para produzir óleo e gás (ou ainda injetar fluidos nos reservatórios) 

denomina-se completação. (THOMAS, 2004) 

Dentro da etapa de completação existe a operação de descida do revestimento do poço. 

Os revestimentos são tubos de aço unidos por conectores ou luvas especiais, eles têm função 

básica de sustentar a formação que foi perfurada pela broca, prevenir o desmoronamento da 

parede do poço, impedir a migração de fluidos da formação, evita contaminação do lençol 

freático, permitir o retorno do fluido de perfuração a superfície, sustentar equipamentos de 

segurança do poço, sustentar outra coluna de revestimento e confinar a produção ao interior 

do poço. 

Os tubos de aço já conectados são descidos em uma posição com que faça sua base 

ficar posicionada próxima do fundo do poço. Os revestimentos são descidos no poço contém 

acessórios especiais que vão auxiliar na boa cimentação do mesmo. Entre eles estão: 

 Sapata flutuante: usando na extremidade da coluna, possui uma válvula que 

impede um o retorno da pasta de cimento para o interior do revestimento. Podemos ver a 

sapata flutuante na Figura 1. 

Figura 1 - Sapata Flutuante 
 
 

Fonte: IRAMINA (2016) 

 Colar Flutuante: posicionado 2 a 3 tubos acima da sapata e tem como função 

principal reter os tampões de cimentação. O colar flutuante está representado na Figura 2. 
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Figura 2 - Colar Flutante 
 

 

 
Fonte: Iramina (2016) 

 

 

 Centralizador: é usada para centralizar o revestimento no poço, instalado no 

trecho a ser cimentado. O centralizador aparece a seguir na Figura 3. 

Figura 3 - Centralizador 
 

Fonte: IMEP do Brasil (2019) 

 

 Arranhadores: tem como função a remoção do reboco indesejado que fica que 

se forma na parede do poço. Pode-se ver o arranhador na Figura 4. 

Figura 4 - Arranhadores 
 
 

Fonte: Iramina (2016) 
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Depois que o revestimento é descido e posicionado no fundo do poço, é iniciada a 

circulação do fluido de perfuração. A base do revestimento (sapata) possui válvulas que 

permitem a passagem do fluido de perfuração do interior do revestimento para o espaço anular 

do poço, mas a passagem se fecha quando o bombeio e interrompido. 

 

 

 
5.2. Equipamentos Utilizados Para a Cimentação 

 

 
Durante o processo de cimentação são utilizados alguns equipamentos que vão auxiliar 

para que seja colocado o cimento no interior do poço já perfurado e já com o revestimento em 

seu interior. Os equipamentos são: 

 Silos de cimento: os silos de cimentos são equipamentos onde o cimento fica 

armazenado, esperando ser enviados para a sonda. 

 Unidades de cimentação: quando as operações são em terra geralmente são 

montadas em caminhões. Já em sondas marítimas, são montadas sobre skids. Essas unidades 

são compostas por de 2 motores, dois tanques de 10 bbl, cada, para água e aditivos, duas 

bombas tríplex, dois conversores que vão atuar para converter movimentação rotativa dos 

motores no movimento alternativo das bombas, bombas centrifugas, e um sistema de mistura 

que vão misturar a agua e os aditivos junto ao cimento. A agua e os aditivos serão bombeados 

sob pressão por pequenos orifícios, fluindo em jatos sob um funil por aonde chega o cimento. 

A pasta resultante é armazenada em um tanque ou cuba para homogeneização, e são sugados 

por bombas tríplex que em seguida a injetaram para o poço toda a operação é monitorada e 

controlada e são feitos registros dos valores de pressão. Podemos ver a unidade de cimentação 

na Figura 5. 
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Figura 5 - Unidade de Cimentação 
 
 

Fonte: Iramina (2016) 

 
 

 Linhas de cimentação: são responsáveis por fazer a ligação entre a unidade de 

cimentação e o poço, essa transferência de cimento é feita sob alta pressão, são formadas por 

uma série de tubos curtos interligados por meio de uma conexão móvel que são de fácil 

montagem e desmontagem. As linhas de cimentação estão representadas na Figura 6. 

Figura 6 - Linhas de Cimentação 
 
 

Fonte: Iramina (2016) 

 Cabeça de cimentação: equipamento que é colocado no topo da coluna de 

revestimento recebe a linha de cimentação e que abrigam em seu interior os tampões de 
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borracha que separam a pasta dos tampões de perfuração. Na Figura 7 podemos ver esse 

equipamento. 

Figura 7 - Cabeça de Cimentação 
 

 

 

Fonte: UFBA (2011) 
 

5.2.1 Acessórios 

 

 

Para o sucesso da cimentação, diversos acessórios são adicionados a coluna de 

revestimento com objetivo de executar o processo da maneira desejada evitando falhas. Entre 

esses acessórios temos: 

 Sapatas guia: Que são dispositivos que são colocados na extremidade da coluna 

de revestimento para servir como guia auxiliando a introdução do revestimento no poço. A 

sapata guia está representada na Figura 8 a seguir. 
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Figura 8 - Sapata Guia 
 

Fonte: Site da Gaofeng (2019) 

 
 Tampões de fundo: São tampões feitos de borracha e que possui uma 

membrana de alta resistência em sua parte central. Vai à coluna na frente da pasta de cimento 

e sendo empurrado pela mesma até que ele toque no colar retentor onde a membrana rompe 

permitindo a passagem da pasta de cimento. Vemos o tampão de fundo na Figura 9. 

Figura 9 - Tampão de Fundo 
 

 

 

 

Fonte: Petróleo energia (2019) 

 
 Tampões de topo: Diferente dos tampões de fundo são tampões mais rígidos 

lançados no poço depois da pasta separando-a do fluido de perfuração que vai empurrar o 

tampão e o cimento. Ele é barrado no colar onde há um aumento da pressão, indicando o fim 

da operação. Observamos na Figura 10 o tampão de topo. 
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Figura 10 - Tampão de topo 
 

 

Fonte: Petróleo energia (2019) 
 

 Colar de estagio: serve para reter os tampões de cimentação, são posicionados 

em algum ponto intermediário da coluna, permitindo que a cimentação possa ser feita em mais 

de uma etapa. Colar de estagio esta ilustrada na Figura 11. 

Figura 11 - Colar de Estagio 
 

Fonte: CED (2019) 

 
 

 Packer ( ECP): são obturadores infláveis permanentes, que podem ser 

instalados na coluna de revestimento com o objetivo de promover a vedação do espaço anular. 

A Figura 12 ilustra o packer. 
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Figura 12 - Packer 
 

Fonte: Petróleo energia (2016) 

 
 

 Colchoes de lavagem: colchoes de lavagem são fluidos de baixa viscosidade, 

atua por meio de lavagem química e ação mecânica na diluição e remoção do reboco que tem 

como objetivo evitar a contaminação da pasta pelo fluido de perfuração ou vice-versa. Vemos 

na Figura 13 o arranjo do colchão de lavagem no interior do revestimento. 

Figura 13 - Arranjo do Colchão de Lavagem 
 

Fonte: Petróleo energia (2016) 

 
 Espaçadores: são geralmente viscosos e podem ter sua densidade ajustada, tem 

preparação mais trabalhosa e é usada em situações onde se deseja evitar a canalização de gás. 

Na Figura 14 podemos observar o arranjo de todos os equipamentos citados anteriormente, na 

coluna de revestimento. 
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Figura 14 - Arranjo dos Acessórios na Coluna de Revestimento 
 

 

Fonte: Iramina (2016) 

 

 
5.3 O Cimento 

 

5.3.1 Tipos de Cimento 

 
Os vários tipos de cimentos e aplicações vão depender de sua aplicação final, mas o 

cimento Portland é o mais escolhido em torno de 99% das operações de cimentação primaria, 

pois é mais prontamente obtido e mais barato em comparação com os demais. 

Segundo as normas API (2000), cimento Portland é um aglomerante hidráulico obtido 

pela moagem de clínquer Portland, com adição, durante a moagem, de pequenas quantidades 

de sulfato de cálcio (gesso) para regular o tempo do inicio de hidratação dos componentes 

(tempo de pega). 
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O processo de fabricação do cimento Portland pode ser resumido nas seguintes 

operações: mineração e britagem do calcário; preparo e dosagem da mistura crua; 

homogeneização da mistura; cliquerização e resfriamento e moagem do cimento. Do ponto de 

vista químico, os pós podem ser considerados como misturas de óxidos de cálcio(CaO), 

alumínio (Al2O3), silício(SiO2), magnésio(MgO), Ferro(Fe2O3), potássio(K2O) e sódio (Na2O) 

(FREITAS, 2007). A Tabela1 mostra os componentes do cimento e seu percentual na 

composição. 

Componente químico Percentual 

Cal (CaO) 60% a 67% 

Sílica (SiO2) 17% a 25% 

Alumina (Al2O3) 3% a 8% 

Óxido de Ferro (Fe2O3) 0,5% a 6% 

Tabela 1 – componentes do cimento Portland. 

 
 

Esses cimentos Portland são classificados pela API, de acordo com a sua composição 

química, temperatura e pressão do poço. 

 Classe A: utilizado ate a profundidade de 1.830 m quando não se exige 

propriedades essenciais. 

 Classe B: podem ser utilizado ate a profundidade de 1.830 m quando as 

condições do poço exigem modera resistência ao sulfato. 

 Classe C: podem ser usados ate a profundidade de 1.830 m quando se requer 

alta resistência ao sulfato. 

 Classe D: podem ser utilizados entre as profundidades de 1.830 m a 3.050m, 

sob condições de temperatura e pressão moderadamente altas. 

 Classe E: podem ser usados entre as profundidades de 1.830 m a 4.270 m sob 

condições de temperatura e pressões altas. 

 Classe F: podem se utilizadas entre as profundidades de 3.050 m a 4.880 m sob 

condições de temperatura e pressões alta. 

 Classe G e H: são cimentos básicos que devem ser empregados ate a 

profundidade de 2.440 m sem que tenha a adição de aditivos especiais e podem chegara 

profundidades maiores com a adição de aditivos. 
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Os cimentos D, E e F são conhecidos como cimentos retardados e são utilizados para 

grandes profundidades, a retardação é consequência da redução da fase de hidratação e pelo 

aumento do tamanho do grão de cimento. Como pode ser observado na Tabela 2 logo abaixo. 

Propriedade física   Classes   

 A e B C D e E G H 

Densidade 3,14 3.14 3,16 3,15 3,15 

Área superficial (cm²/g) 2900- 

3800 

4300- 

5000 

2300- 

3100 

3000- 

3800 

2300 

-2700 

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

Rendimento (/sc) 33 37 30 33 30 

Massa especifica (Ib/ gal) 15,6 14,8 16,4 15,8 16,4 

Agua de mistura (I/sc) 19,6 23,9 16,3 18,8 16,3 

Tabela 2 – Propriedades físicas dos diferentes tipos de cimentos 

 

 

5.3.2 Aditivos 

 

 

As pastas de cimentos bombeadas nos poços de petróleo são submetidas a diversas 

condições, dependendo da configuração de cada um deles. Para que os objetivos da operação 

sejam alcançados é então necessária à utilização de aditivos, ou seja, produtos químicos 

específicos que melhoram uma determinada característica da pasta de cimento, enquanto 

fluida ou após o desenvolvimento da cura (LIMA, 2018). 

 Estendedores: funcionam por absorção de agua ou adição de agregados de 

baixa densidade. Os mais utilizados são: argila, bentonita e silicato. A bentonita é o mais 

comum redutor de densidade em porcentagem de ate 12% do peso do cimento. 

 Aceleradores do tempo de pega: diminui o tempo de pega do cimento e 

aumenta a resistência compressiva inicial da pasta o cloreto de sódio e os cálcios são os mais 

utilizados. 

 Retardadores do tempo de pega: são empregados em poços com grande 

profundidade, aumentando o tempo de bombeabilidade do cimento nos poços onde as 

temperaturas são elevadas. São fabricados a base de lignossulfonatos. 
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 Controladores de filtrados: reduzem a permeabilidade do reboco do cimento. 

Os controladores mais usados são celulose e polímeros sintéticos. 

 Aditivos para aumentar a densidade da pasta de cimento: sulfato de bário e 

hematita são os mais utilizados. 

 Redutores de fricção: serve para alterar as propriedades reológicas da pasta. 

Utilizam dispersantes orgânicos. 

 
 

5.4 Preparação do Cimento 

 

 
Para se preparar a quantidade necessária de pasta de cimento para se aplicar no poço é 

realizada a medição do diâmetro do furo ao longo de sua profundidade, isso utilizando o perfil 

caliper. Utilizando meios mecânicos e sonoros o perfil caliper mede o diâmetro do poço em 

vários locais ao mesmo tempo, a fim de localizar no interior do poço zonas de perda por onde 

a pasta de cimento poderia se acumular e assim determinar o volume a ser utilizado na 

operação. 

Para uma execução bem feita do processo o cimento tem que atender as propriedades 

físicas necessárias para sua aplicação em uma determinada operação. 

Para fazer a mistura do cimento seco e água são empregados o uso dos misturadores 

que são: os misturadores de jato hidráulico, misturadores de recirculação ou misturadores de 

batelada. Esse cimento é misturado a agua formando uma pasta homogênea e são calibrados 

com aditivos formando as classes de cimento API, que serão empregados de acordo com a 

situação. Podemos ver um esquema do processo na Figura 16. 
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Figura 15 - Preparação do Cimento 
 

Fonte: Iramina (2016) 

 

 

5.4.1 Praticas Recomendada Antes da Cimentação 

 

 

Para se obter uma cimentação segura e bem-sucedida às etapas que a antecedem tem 

que ser realizadas de maneira minuciosa. Operar um poço bem calibrado e um fluido de 

perfuração com um controle de filtrado bem ajustado é de grande importância para que a etapa 

de cimentação seja bem executada (ASLAN, 2019). 

Um poço não calibrado e com muitas zonas de perda torna essa operação mais difícil e 

sujeita a risco, pois a área anular para ser coberta é maior e o cimento tende a escapar para 

essas zonas de fugas causando falhas na cimentação pondo em risco a sua integridade. A 

figura17 mostra como seria uma formação repleta de zonas de perdas. 
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Figura 16 - Zonas de perda 
 

Fonte: Petróleo energia (2019) 

 
 

Já um fluido de perfuração que tenha um alto valor de filtrado pode formar rebocos 

espessos na parede da formação trazendo problemas, criando zonas de baixa mobilidade e 

podendo ser de difícil remoção pelos arranhadores. 

É importante também que seja observado se está ocorrendo perda de fluido de 

perfuração por conta da fragilidade da formação. Se estiver ocorrendo perda de fluido para a 

formação, haverá sérios problemas da pasta de cimento também se perder na mesma região do 

fluido, pondo em risco toda a operação. Importante também que durante o processo se observe 

a reologia do fluido, fluidos com viscosidade baixa tem menores perdas de carga e será de 

mais fácil remoção sendo substituído pela pasta de cimento (ASLAN, 2019). 

A verificação da passagem de circulação do poço tem objetivo de identificar qualquer 

coisa que obstrua a passagem da pasta de cimento, para isso é feito um bombeio dos fluidos  

de cimentação para o poço. Simulações computacionais são utilizadas para verificar a melhor 

vazão e o tempo de circulação. Quanto maior a vazão, mais rápido seria o condicionamento do 

fluido e resfriamento do poço, mas uma perda de carga muito grande provocada pela alta 

vazão poderia levar a uma perda de circulação por fratura da formação. Com alguns dados 

sobre a pressão de fratura da formação, geometria do poço e propriedades do fluido de 

perfuração, com esses dados os simuladores permitem prever a vazão de circulação sem 

induzir fraturas no poço (ROCHA, 2010). 

O resfriamento do poço é de grande importância, pois permite que a pasta de cimento 

tenha menores concentrações de retardadores na sua formulação e possa obter resistência com 

maior rapidez para que assim as atividades prossigam. 
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5.5 Tipos de Cimentação 

 

5.5.1 Cimentação Primária 

 

 

A cimentação primária é o principal tipo de cimentação e ocorre logo após a instalação 

do revestimento do poço, a cimentação primária é uma técnica utilizada para a colocação de 

cimento no espaço anular, entre o poço aberto e a coluna de revestimento, depois da pega do 

cimento, ele se torna uma barreira que inviabiliza a passagem de fluidos indesejados da 

formação para o interior da coluna de revestimento. Além de causar o isolamento das zonas 

produtoras o cimento vai prevenir o revestimento de oxidação e ajudá-lo a resistir às pressões 

exercidas pela formação (MALOUF, 2013). 

A medida que o revestimento é descido no poço, o seu interior é preenchido com 

fluido de perfuração. Logo, durante a operação, deseja-se remover o fluido de perfuração do 

interior do revestimento, posicionar a pasta de cimento no anular e preencher o revestimento 

com um fluido de deslocamento, podendo este último ser o próprio fluido de perfuração, uma 

salmoura ou até mesmo água (OLIVEIRA, 2014). 

A cimentação primeira segue as seguintes etapas: 

a) Montagem das linhas de cimentação; 

b) Circulação para condicionamento do poço. Ao mesmo tempo é preparado o 

colchão de lavagem; 

c) Injeção do colchão de lavagem; 

d) Teste de pressão das linhas de cimentação, que é feito com as linhas de pressão 

cheia de colchão de lavagem; 

e) Lançado o tampão de fundo 

f) Mistura da primeira pasta, mais leve (13,5 Ib/gal), devendo cobrir o intervalo 

programado, normalmente 500 m; 

g) Mistura da segunda pasta (15,8Ib/gal), de maior resistência a compressão, deve 

ficar próximo a sapata; 

h) Lançamento do tampão de topo; 

i) Deslocamento com fluidos de perfuração ou agua; 

j) Pressurização do revestimento para teste de vedação do tampão de topo. 

A Figura 18 abaixo esquematiza a operação. 
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Figura 17 - Esquema da Operação de Cimentação 
 

Fonte: Petróleo energia (2019) 

Observa se que o plug de fundo que separa o fluido de perfuração da pasta de cimento 

rompe sua membrana por pressão quando o mesmo se choca com o colar flutuante permitindo 

a passagem dos demais fluidos, já o plug de topo não possui membrana o que acarreta o 

aumento da pressão ao colidir com o colar flutuante indicando o final da operação (MALOUF, 

2013). 

Após isso a equipe de cimentação desliga as bombas e a operação quase esta completa, 

vale ressaltar que a pressão hidrostática do anular geralmente é maior que a pressão 

hidrostática do interior da coluna, sendo assim a sapata flutuante entra em ação quando 

ocorrem influxos vindos do anular para o interior do revestimento. 

O processo de pega do cimento tem duração em torno de 12 a 24 horas, ao termino 

desse período se houver uma nova fase a ser perfurada, a coluna de perfuração e broca são 

descidas no poço. Os equipamentos e o cimento que ficou acumulado entre colar flutuante e 

sapata flutuante serão triturados pela broca (MALOUF, 2013). 
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5.1.2 Cimentação Marítima 

 

 

Uma das principais diferenças Offshore e Onshore é que o revestimento é descido 

acoplado a uma coluna de perfuração, utiliza-se esse procedimento por que a cabeça do poço 

está no fundo do mar. Neste caso temos a cabeça de cimentação acoplada ao drill pipe (Figura 

19), que é por onde o cimento será conduzido até o fundo do poço, para que o revestimento 

possa ficar conectado ao drill pipe enquanto eles são descidos é usado um equipamento que 

tem nome de running tool (Figura 20). Ao terminar o assentamento do revestimento e da 

cimentação com o endurecimento do cimento o runnig tool é acionado, desconectando a 

coluna de perfuração do revestimento (MALOUF, 2013). 

 
Figura 18 - Drill Pipe 

 

 
Fonte: Global SPEC (2019) 
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Figura 19 - Running Tool 
 

Fonte: Site da SPADES (2019) 

 

 

 
5.6 Técnicas Utilizadas Para Colocação da Pasta de Cimento 

 

 
Agora apresentaremos um conjunto de técnicas que auxiliarão para colocação da pasta 

de cimento no anular de forma que não comprometa sua integridade, que não tenha 

contaminação da pasta pelo fluido de perfuração e sem canalização. Nem todas as operações 

de cimentação tem a necessidade de se aplicar todas as técnicas que serão discutidas a seguir. 

Isso vai depender dos objetivos da cimentação. 

1. Centralização do revestimento 

Fisicamente os fluidos tendem a fluir preferencialmente por trajetórias de menos 

resistência. Isso faz com que aja mais fluxo nas geometrias maiores do que nas menores. 

Assim as regiões mais estreitas do anular, pode não apresentar remoção completa do fluido de 

perfuração, isto provocaria a canalização dessa região. A canalização ocorre quando o 

revestimento não é centralizado da maneira correta. A Figura 21 mostra um revestimento não 

centralizado devido a não remoção total do fluido de perfuração (ASLAN, 2019). 
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Figura 20 - Revestimento não Centralizado 
 

 

Fonte: Petróleo energia (2019) 

 
 

2. Atenção no uso de colchões de lavagem e espaçadores 

A pasta de cimento e o fluido de perfuração são quimicamente incompatíveis, e com o 

objetivo de evitar a contaminação da pasta com o fluido ou vice-versa, é bombeado entre os 

dois, o colchão de lavagem, esse colchão de lavagem teve ter compatibilidade reológica tanto 

com a pasta de cimento quanto com o fluido de perfuração, caso isso não ocorra uma interface 

contaminada e de alta viscosidade se forma, podendo então causar a canalização do cimento. 

Além disso, altas pressões de fricção podem ser desenvolvidas durante a operação e uma 

obstrução do anular pode ser formar (ROCHA, 2010). 

3. Movimentações do revestimento 

Muitas vezes é aconselhável à movimentação da coluna de revestimento durante a 

cimentação por rotação e reciprocação, essa operação tem como objetivo aumentar o volume 

de lama móvel, otimizando os resultados da cimentação (ASLAN, 2019). 

Esses movimentos serão feitos com o auxilio do elevador top drive que sustenta toda 

coluna de revestimento durante a cimentação, são operações muito arriscadas e por isso são 

pouco praticadas na indústria, embora sejam recomentadas pela literatura. 



36  

 

4. Vazão de deslocamento 

Outro fator importante para obtenção do isolamento com a cimentação é a velocidade 

da pasta de cimento e dos colchões de lavagem no anular, será a vazão no deslocamento que 

governará essas velocidades. 

Observou-se em testes realizados em campo e em simuladores que quanto maior a 

vazão no deslocamento melhor será a remoção do fluido de perfuração, ou seja, a melhor 

eficácia é obtida em fluxo turbulento, mesmo que não consiga chega a um fluxo turbulento é 

importante utilizar a maior vazão possível, pois baixas vazões causam canalização. 

 
6. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA CIMENTAÇÃO 

 

 
A existência de uma efetiva vedação hidráulica é de fundamental importância técnica e 

econômica, garantindo um perfeito controle da origem dos fluidos produzidos. O 

prosseguimento das operações no poço sem a observação deste requisito pode gerar diversos 

problemas: produção de fluidos indesejáveis devido à proximidade dos contatos óleo/agua ou 

gás/óleo, testes de avaliação das formações incorretos, prejuízo no controle dos reservatórios e 

operações de estimulação malsucedidas com possibilidade ate mesmo de perda do poço 

(THOMAS, 2004). 

Para avaliar a qualidade da cimentação, são utilizados perfis acústicos, os quais 

medem a aderência do cimento ao revestimento e do cimento à formação. 

a) Perfil sônico (CBL/VDL): O sistema usado para perfilagem acústica é 

composto basicamente por um emissor e dois receptores, além de um circuito eletrônico para 

o processamento do sinal. O emissor é acionado por energia elétrica, emitindo pulsos sonoros 

de curta duração que se propaguem através do revestimento, cimento e formação antes de 

atingir dois receptores: um a três pês, e outro a cinco pés do emissor. Aí são reconvertidos em 

impulsos elétricos e enviados para a superfície, através de cabos (THOMAS, 2004). 

Em alguns casos, como em formações salinas e outras muito consolidadas, a 

velocidade de propagação pode ser maior do que no revestimento, gerando uma interferência 

no sinal recebido e podendo dificultar a interpretação. O mesmo pode ocorrer em situações de 

revestimentos concêntricos (LIMA, 2018). A Figura 22 mostra a leitura de um perfil sônico. 
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Figura 21 - Leitura de Perfil Sônico 
 

Fonte: Thomas (2004) 

 
 

O exemplo da imagem anterior pode dizer que, uma boa aderência do cimento no 

revestimento é detectada pela presença de valores baixos nas leituras do perfil, enquanto a boa 

aderência cimento-formação é detectada pela ausência de sinal de revestimento e presença de 

sinal de formação no perfil VDL. O revestimento livre produz altos valores no perfil CBL. 

b) Ferramentas ultrassónicas: As ferramentas ultrassônicas são compostas por um 

transdutor rotativo a partir do qual é inferida a impedância acústica do material no anular. O 

transdutor emite um sinal ultrassônico com frequência suficiente para ressonar o sinal na 

parede do revestimento (LIMA, 2018). 

As ferramentas ultrassônicas, ao contrário das ferramentas sônicas, fornecem um mapa 

de cimento de alta resolução, já que são obtidos de 60 a 100 pontos em uma circunferência do 

poço. Essa propriedade permite a identificação de canais no anular cimentado. 

 
7. CIMENTAÇÃO SECUNDÁRIA 

 

 
A cimentação secundária é realizada quando ocorrem falhas na cimentação primaria. 

Fatores como densidade incorreta da pasta, fluxo de gás ascendente, entrada de gás na coluna 
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de pasta, contração volumétrica e aderência insuficiente podem ser responsáveis por erros de 

cimentação (THOMAS, 2004). 

Há três tipos de cimentação secundária: recimentação, compressão de cimento ou 

squeeze e tampão de cimento. A recimentação é realizada quando o topo de cimento não 

alcançou a altura prevista no espaço anular. O squeeze é a injeção forçada de pequeno volume 

de cimento sob pressão, visando corrigir localmente a cimentação primária, sanar vazamentos 

no revestimento ou impedir a produção de zonas que passaram a produzir quantidade 

excessiva de agua ou gás. O tampão de cimento é usado nos casos de perda de circulação, 

abandono definitivo ou temporário do poço (NELSON, 2006). As Figuras 23 e 24 mostram o 

processo de abandono e squeeze, respectivamente. 

 
Figura 22 - Tampão de Abandono 

 

Fonte: Iramina (2016) 

 
 

Figura 23 - Squeeze 
 

Fonte: Iramina (2016) 
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8. RISCOS OFERECIDOS PELA MIGRAÇÃO DE GAS COM ORIGEM NA 

CIMENTAÇÃO 

 
A migração de gás é um dos problemas com maior grau de risco na indústria do 

petróleo. Esse fenômeno ocorre quando a pressão hidrostática do anular cai drasticamente 

chegando ao ponto de ficar igual ou menor que a pressão dos poros na zona de gás. Devido à 

boa solubilidade do gás no fluido de perfuração, influxo de gás fica difícil de ser percebido 

(ASLAN, 2019). 

Uma das fases do processo em que pode ocorrer a migração de gás é durante a 

colocação da pasta de cimento. Durante esse período o gás pode migrar devido a menor 

pressão hidrostática de fluidos em relação à pressão de poros na zona de gás. Outra fase do 

processo em que pode ocorrer esse fenômeno de migração de gás ocorre entre o fim da 

operação primaria é o endurecimento do cimento, essas migrações são as mais complexas 

difíceis de prever e prevenir, ela ocorre devido ao decaimento de pressão do anular, esse 

decaimento pode ser atribuído a combinação de diversos fatores como, perda de filtrado da 

pasta para formação, desenvolvimento de força gel e retração química do cimento durante a 

hidratação ( ASLAN,2019). 

A força gel estática é um dos muitos fatores que contribuem para o decaimento da 

pressão no anular, como a pasta gelificada ela começa a se auto sustentar, isso faz com que 

perca a capacidade de transmissão de pressão hidrostática (ASLAN, 2019). 

Um exemplo que pode ser dado de um acidente que ocorre devido a perda de pressão 

hidrostática é o acidente que ocorreu no golfo do México, onde houve a explosão da 

plataforma de petróleo deepwater horizon. Onde houve a morte de 11 trabalhadores e 17 

ficaram feridos. Em meio ao conjunto de falhas que levaram a essa tragédia a principal foi um 

problema que ocorreu durante a cimentação de uma pasta nitrogenada na convencional, que 

causou segregação das fases na pasta reduzindo assim a pressão hidrostática que permitiu o 

influxo de fluidos para a superfície (OLIVEIRA, 2014). 

Mesmo após o cimento endurecido, as preocupações com a migração de gás 

continuam, pois pode ocorre a formação de caminhos para o gás, que são principalmente 

canais de fluidos, canais de agua livre, fraturas ou fissuras no cimento causadas pela pressão 

do revestimento contra a formação (ASLAN, 2019). 
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8.1 Técnicas de Combate a Migração de Gás na Cimentação 

 

 

 
A remoção do fluido de perfuração, Como parte das boas práticas de cimentação, é 

considerada como ponto chave e primário para evitar a migração de gás em um poço. Todas 

as técnicas para remoção do fluido devem ser empregadas, e, na impossibilidade de aplicação 

de alguma delas, deve ser feita uma análise de riscos. (ASLAN, 2019). Apresentaremos a 

seguir algumas técnicas de combate a migração de gás na cimentação. 

 Pressurização do espaço anular: A aplicação de pressão no topo do anular após 

o deslocamento da pasta de cimento aumenta a pressão de overbalance em frente a uma zona 

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

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

 Redução de altura do cimento: Reduzindo a altura da coluna de cimento acima 

da zona de gás, obtém-se uma melhora no valor da força gel estática crítica. Contudo, essa 

altura não pode ser inferior a 200 m para não afetar o isolamento, conforme recomendado pela 

norma API RP 65 parte 2. (ROCHA, 2010). 

 Uso de pastas com tempo de bombeabilidade diferente: Essa técnica consiste 

em permitir que a pasta de cimento em frente a zonas de gás adquira suficiente resistência 

para evitar a entrada de gás, enquanto a pasta posicionada acima ainda possibilita a 

transmissão de pressão hidrostática através de sua coluna de cimento (LEVINE; THOMAS; 

BEZNER, 1979). 

 Utilização de colchões adensados: O bombeio de colchões de fluido ou 

espaçadores de maiores densidades à frente da pasta de cimento maximiza a pressão 

overbalance e consequentemente eleva o valor da força gel estática crítica, reduzindo as 

chances de invasão de gás no poço. 

 Pasta de cimento expansível: Cimentos que exibem expansão volumétrica têm 

sido recomendados para uso em situações onde o canal micro anular é o caminho para a 

migração de gás. Há dois tipos de sistemas de pastas expansíveis: com crescimento de cristais 

e com geração de gás expansão volumétrica geralmente é ajustada para ser menor que 1%. 

Esse sistema não interfere na retração química interna que pode causar a migração de gás, 

como discutido anteriormente (ROCHA, 2010). 
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 Pasta de cimento flexível: Pastas de cimento flexíveis reduzem o potencial de 

fratura na bainha de cimento induzida por tensão que levam à migração de gás de longo prazo. 

O risco de fratura é relacionado à razão da resistência à tensão com o módulo de Young; 

quanto mais alta a razão, menor o risco de fratura. Portanto, pastas com relativa alta 

resistência à tensão e baixo módulo de Young (menos rígidas) são as mais indicadas. 

(ROCHA, 2010). 

 Pasta com controle de filtrado e água livre: Taxas de perda de filtrado API 

menores que 50 ml/30 min e água livre menor que 0,25% têm sido reportadas como requerida 

para evitar a migração de gás. Em poços inclinados a água livre deve ser igual a zero. 

(ROCHA, 2010). 

 
9. ACIDENTES CAUSADOS POR FALHA NA CIMENTAÇÃO 

 

 
As falhas na cimentação, se não forem identificadas ou controladas, podem dar origem 

a acidentes que provocam danos pessoais, materiais, ambientais e financeiros. Além de 

prejudicar a imagem das empresas envolvidas. 

A plataforma Central de Enchova, situada na bacia de Campos, foi o cenário de um 

grande incidente. Um blowout seguido de explosão e incêndio. A maioria dos trabalhadores 

foi retirada com segurança por embarcação salva-vidas e helicóptero, mas 42 pessoas 

morreram durante a evacuação. Perfurado em 1983, o poço 7-EM-19D-RJS foi direcionado 

para o sudoeste do reservatório. (ALMEIDA, 2016) 

Em 1988, devido à diminuição da vazão de óleo e aumento de água, o poço foi 

abandonado no trecho da Formação de Macaé para ser recompletado mais acima na Formação 

Campos-Carapebus. Essa formação contendo gás em arenito poroso e friável mantinha-se com 

pressão original de 8,6 lb/gal. Como em 1983 não foi prevista a existência do arenito, o 

trabalho original de cimentação não o isolou como deveria. Também não foi feita uma 

recimentação do anular, pois o obturador externo isolava o arenito. No entanto, o não 

isolamento do arenito pode ter permitido contaminações de gás e do espaço anular abaixo do 

obturador ( ALMEIDA, 2016). 

No dia 20 de abril de 2010, no Golfo do México, uma explosão na plataforma de 

perfuração Deepwater Horizon, de propriedade da empresa Transocean, operando para a 

British Petroleum (BP), foi protagonista do mais grave acidente do setor de exploração e 
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produção de petróleo e gás até então. A unidade afundou após 36 horas de intenso incêndio, 

deixando um saldo de onze pessoas mortas e dezessete pessoas feridas. A plataforma operava 

a 70 km da costa, a uma profundidade de 1.500 metros. O acidente ocorreu devido à perda do 

controle do poço, logo após a operação de cimentação do último revestimento, o cimento era 

de um tipo leve e com presença de nitritos (ALMEIDA, 2016). 

Provavelmente houve desprendimento de nitrogênio, que fez com que ocorressem 

falhas na integridade do cimento que não resistiram à pressão natural do poço e permitiram o 

fluxo de óleo. Durante quatro meses, uma comissão formada por 50 especialistas em 

segurança e operações da BP redigiram um relatório para avaliar as causas do acidente 

(ALMEIDA, 2016). 

A BP concluiu que houve falha na avaliação do cimento, avaliação de risco da 

operação e falha na interpretação do teste de pressão negativa feito no poço algumas horas 

após a cimentação (COSTA; LOPEZ, 2011). Finalizada a operação, o poço seria abandonado 

temporariamente. Com tal fato, o óleo presente nos reservatórios passou a fluir livremente 

para o mar. A perda do controle total sobre um poço de petróleo é um evento incomum, porém 

de alto impacto quanto a danos e prejuízos. O acidente foi atribuído a uma falha no 

equipamento denominado Blow Out Preventer (BOP) – um conjunto de válvulas localizado na 

cabeça do poço de perfuração para controle dos fluidos do reservatório (LEONE, 2012). 

A indústria de petróleo reconhece que é preciso rever todos os procedimentos de 

segurança por meio da adoção de técnicas que visem A melhoria nas análises e gestão dos 

riscos, incluindo planos de contingência, tanto para águas profundas como ambientes remotos. 

Em contrapartida, caberá às autoridades analisar e entender as causas e o real tamanho das 

consequências dos desastres, verificando se as medidas de segurança prevalentes foram 

adequadas para as situações que ocorreram. (ALMEIDA, 2016). 



43  

 

10. NORMAS E BOAS PRATICAS PARA SE OBTER SEGURANÇA DURANTE 

AS OPERÇÃOES DE CIMENTAÇÃO 

 
Geralmente as normas e procedimentos específicos de seguranças do trabalho são 

desenvolvidos pela própria empresa, as empresas estudam as situações consideradas de riscos 

e com base no que foi observado nos estudos são desenvolvidos normas e aconselhada boas 

práticas para que se evite o máximo à ocorrência de um acidente durante a execução da 

atividade em questão. 

Ao decorrer das operações de cimentação, é comum se deparar com alguns riscos 

como: as poeiras do cimento e aditivos que são irritantes para o sistema respiratório; o 

cimento úmido pode causar queimaduras graves na pele e causar dermatite, lubrificantes e 

salmoura de cloreto de cálcio também são prejudiciais a pele, ruído excessivo, risco de que 

objetos da plataforma, Entre outros. 

Abaixo veremos algumas normas e procedimentos de seguranças comumente adotados 

durante as operações de cimentação: 

 Os limites de exposição no local de trabalho para o pó de cimento Portland ( 8 

horas, média ponderada no tempo); 

 Todos os recipientes para substâncias perigosas devem ser claramente 

rotulados para identidade química e possuir etiquetas de aviso de perigo. 

Na questão de acesso a local de risco: 

 Utilizar barreiras e avisos sempre que bombear ou testar pressão; 

 Estabelecer contato de rádio entre perfuração, cimentação e serviço de poço. 

Na questão de armazenamento de produtos perigosos: 

 Restringir o acesso a áreas de armazenamento de materiais perigosos, a 

funcionários não autorizados; 

 Fornecer local de armazenamento com espaço suficiente, bem organizado, bem 

iluminado e bem ventilado; 

 Armazenar todas as substancias perigosas em contenção secundária. 

 Certificar que a substâncias incompatíveis estejam separadas; 

 Fornecer equipamentos de lavagem dos olhos e um chuveiro de emergência 

perto do local de trabalho; 

 As estações de chuveiro de segurança e lava olhos devem ser sinalizadas; 
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 Fornecer equipamentos de controle de derramamento e mantas absorventes em 

áreas de risco; 

 Separação dos equipamentos limpos e contaminados; 

 Nunca armazenar produtos químicos ou fluidos industriais em recipientes de 

alimentos, por exemplo, garrafas de plástico; 

Normas de controle e procedimentos adotados a fim de diminuir os ricos: 

 Sempre que possível, use produtos menos nocivos; 

 Assegurar que as operações de cimentação e bombeamento sejam conduzidas e 

supervisionadas por pessoal competente; 

 Seguir programa de trabalho documentado; 

 Fazer planos de contingência para problemas comuns, como estouro de 

mangueiras, transbordamento de cimento e falhas no equipamento; 

 Realizar reuniões de pré-trabalho pra confirmar procedimentos, medidas de 

controle e contingencias. 

Obs.: perigos específicos como ácidos e outros produtos químicos nocivos requerem 

avalição individual e procedimento de controle de emergência. 

Normas para uso de uso de E.P. I’s durante as operações de cimentação: 

 Fornecer equipamentos de proteção respiratória para operações 

empoeiradas; 

 Fornecer proteção para os olhos - óculos de proteção ou óculos de 

segurança; 

 Fornecer macacões padrão ou descartáveis; 

 Forneça botas com cordões; 

 Fornecer luvas limpas resistentes a produtos químicos, por exemplo, nitrilo 

e luvas novas quando estes estão danificados; 

 
Procedimentos para manutenção, exames e testes: 

 Verifique se há sinais de danos; 

 O engenheiro de cimentação deve verificar a unidade e o equipamento 

antes todo trabalho. Certifique-se de que as checagens de chicote estão montadas e as 

tremonhas, conexões e as mangueiras estão em boas condições; 

 Lave os sistemas de mistura de baixa e alta pressão com água antes e após 

a cimentação. Verifique se há vazamentos no processo; 
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 Teste de pressão: certifique-se de que as linhas e conexões estejam livres 

de vazamentos; 

 Se usado, verifique se o misturador de lote de cimento está funcionando 

corretamente; 

 Mantenha esta informação no seu diário de testes. 

 
 

Equipamento de proteção respiratória: 

 Examine e teste o equipamento de proteção respiratória completamente 

pelo menos uma vez por mês e com pouca frequência utilizou EPR pelo menos três vezes por 

mês. Substitua as peças gastas; 

 Verifique se o EPR está limpo, totalmente funcional e se o cartucho está 

dentro da data de validade; 

 Verifique que você está usando o nível e o tipo corretos de RPE – use 

monitoramento de registros ou monitoramento pessoal do ar; 

 Mantenha registros de todos os exames e testes por pelo menos cinco anos. 

 
 

Orientações pra limpeza e arrumação do local de trabalho: 

 Limpe a área após a tarefa ou conforme especificado nos procedimentos de 

trabalho; 

. 

 Evitar derramamentos que entram no sistema de drenagem; 

 Limpar os derramamentos imediatamente. Use luvas de proteção. E EPR; 

 Descarte adequado de resíduos perigosos; 

 
 

Em caso de contaminação pessoal e contatos com a pele: 

 Remova a roupa contaminada imediatamente. Lave tudo que esteja 

contaminado; 

 Contato com os olhos: usar o colírio durante pelo menos 15 minutos, 

mantendo aberta a pálpebra; 

 Fornecer água morna, produtos de limpeza de pele suaves, escovas de unha 

e papel macio, Toalhas de tecido ou ar quente para secagem. Evite limpadores abrasivos; 

 Fornecer cremes para a pele antes do trabalho, o que tornará mais fácil 

lavar a sujeira da pele e cremes após o trabalho para retirada dos óleos da pele; 
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Treinamento e supervisão dos trabalhadores: 

 Fornecer supervisão garantir que os procedimentos de trabalho seguros 

sejam seguidos; 

 Digam aos trabalhadores, incluindo os trabalhadores de manutenção, quais 

são os riscos oferecidos, verificação de danos, procedimentos de emergência e planos de 

contingência, como usar o EPR e verificar se está funcionando, higiene pessoal, como limpar 

os derramamentos corretamente, como descontaminar eficazmente, o que fazer se algo der 

errado, Envolver os gerentes e supervisores no treinamento em saúde e segurança. 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Diante do exposto, podemos dizer que muitos avanços foram alcançados em questão 

de segurança antes, durante e após a operação de cimentação. Vale apena também enaltecer e 

reforçar a quão importante é essa operação para que todas as outras atividades adjacentes 

praticadas no poço de petróleo possam ser executadas com segurança e objetividade. 

Mesmos que com o preço do barril de petróleo cotado atualmente não seja o desejado 

pelas organizações, é de inestimável importância à alocação de recursos financeiros 

suficientes para que a operação de cimentação seja executada de maneira mais rigorosa e 

íntegra possível, pois a não execução de práticas recomentadas antes da cimentação e técnicas 

usadas para colocação da pasta e também para evitar a migração de fluidos indesejados para o 

interior do revestimento e a avaliação da qualidade da cimentação, pode levar a prejuízos 

ainda maiores no futuro quando o poço estiver operando causados por acidentes, que se 

originaram devido a migração desses fluidos. 

Para se alcançar os resultados desejados nessa na cimentação não pode ser esquecida a 

questão de segurança durante as operações de cimentação, é de grande importante que as 

empresas desenvolvam suas normas, realizem treinamentos com seus funcionários, forneça os 

EPI’s e EPC necessários e fiscalize as operações visando deixa-la mais segura para o 

trabalhador. 

Com todo ainda é indispensável à fiscalização dos órgãos governamentais e ambientais 

a fim de evitar tragédias como foram vistas, na indústria petrolífera, que não acarretam em 

apenas em prejuízo financeiro, mas podem custar vidas e ocasionar desastres ambientais. 

Se todas as técnicas e boas práticas que foram apresentadas neste trabalho forem 

seguidas, pode se melhorar significativamente a qualidade da cimentação, garantindo um poço 

estável para que sejam realizadas as operações de extração de hidrocarboneto, pondo em risco 

mínimo a ocorrência de kicks e blowouts no poço de petróleo. 
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