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A RunPetro chega a sua segunda edição do terceiro ano de sua estru-
turação, com a coletânea de cinco artigos das mais diversificadas áreas 
do conhecimento, no tocante à geopolítica, às ciências e engenharia do 
Petróleo.

Os artigos são contribuições de diferentes instituições de ensino e pes-
quisa e trazem os seguintes títulos:

• Aplicações ambientais de zeólitas na indústria do petróleo.
• Avaliação de correlações matemáticas na eficiência de remoção de 

cascalhos durante a perfuração de poços de petróleo.
• Projetos de poços: um estudo de caso na bacia Sergipe-Alagoas.
• Formulação e caracterização de pasta para cimentação de poço 

OnShore.
• A importância de Mossoró para o contexto econômico potiguar.

Agradecemos a todos os autores e avaliadores, que têm contribuído, 
ciclicamente, com o periódico.

Esperamos que você, caro leitor, tenha uma ótima leitura.

Editores

Editorial
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REsUmO
A indústria do petróleo possui uma vasta área de alcance, produzindo derivados, significativamente, importantes. 
Por outro lado, a indústria petrolífera tem gerado vários resíduos que são lançados no meio ambiente. no decorrer 
das décadas, alguns materiais trouxeram uma evolução para a cadeia do petróleo e gás, desde o seu refino até 
tratamentos adjacentes. Um destes foi a zeólita, que, desde 1962, constitui-se o catalisador mais importante na 
indústria de petróleo, sendo utilizado no processo de craqueamento catalítico fluidizado, tratamento dos derivados 
e resíduos. Esses materiais também são utilizados como adsorventes de dióxido de carbono da atmosfera e para 
remoção de metais pesados do meio aquoso. Este artigo visa a apresentar a utilização comercial e ambiental 
das peneiras moleculares (zeólitas), caracterizando suas formas de aplicação e sua importância para o 
desenvolvimento de novas tecnologias que venham a beneficiar o meio ambiente.

Palavras Chave: Indústria do petróleo. zeólita. meio ambiente. catalisadores. 

AbstrAct
The oil industry has a vast range, producing significantly important derivatives. Furthermore, the petroleum 
industry has generated several residues that are released into the environment. Over the decades some 
materials represented breakthrough for the oil and gas chain, from petroleum refining to secondary treatments. 
One of this was the zeolite, which since 1962 is considered the most important catalyst in the industry, being 
used in the fluid catalytic cracking process, treatment of the derivatives and oil residues. In addition, these 
materials are used as adsorbents for carbon dioxide from the atmosphere, as well as for remove heavy metals 
from aqueous surroundings. In this context, this article presents some environmental and commercial uses of 
molecular sieves (zeolites), featuring their application and importance for the development of new technologies 
that will benefit the environment.

Keywords: Petroleum industry. Zeolites. Environment. Catalysts..
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     1- iNtrodUÇÃo

O petróleo é um composto proveniente de resíduos 
fósseis e representa, atualmente, a principal matriz ener-
gética do planeta, assim como é matéria-prima para a 
produção de diversos derivados, como: gasolina, diesel, 
plásticos, produtos asfálticos e solventes. Da mes-
ma forma que provém benefícios, a indústria do petróleo 
é responsável, também, pela produção de diversos resí-
duos, que se tornam graves problemas socioambientais 
não só do Brasil como do mundo (GUIMARÃES, 2007). 

A partir do século passado, começaram a surgir as 
primeiras preocupações com a questão da disposição 
final dos resíduos industriais, haja vista que o ritmo de 
exploração dos recursos naturais exigidos pelo desenvol-
vimento econômico não correspondia ao tempo que a 
natureza necessitava para decompor partes destes, con-
tribuindo, gradativamente, com a degradação ambiental 
e para um colapso dos recursos naturais em curto perío-
do, se medidas para contê-los não tivessem sido tomadas 
(GUIMARÃES, 2007). Logo, nos últimos anos, as questões 
ambientais têm recebido grande atenção dos pesquisa-
dores. A busca por métodos alternativos de tecnologia 
limpa visa a impulsionar a relação crescimento industrial 
com desenvolvimento sustentável. 

Uma das alternativas encontradas por pesquisadores 
foi a Zeólita, material poroso capaz de proporcionar um 
peneiramento/seletividade molecular e que pode ter ori-
gem tanto mineral quanto sintética.

A primeira zeólita mineral foi descoberta na Suécia, 
pelo mineralogista Cronstedt (1756); no entanto, ape-
nas em 1926 as características de adsorção das zeólitas 
foram atribuídas aos pequenos poros de cerca de 5 Å 
(ångström) de diâmetro, que possibilitam a inserção de 
pequenas moléculas, excluindo as maiores. A partir dis-
so, McBain, em 1932, introduziu o termo “peneira mole-
cular” para designar um grupo de zeólitas naturais que 
tinham a capacidade de separar grupos de moléculas em 
função do seu diâmetro cinético inferior ou superior aos 
diâmetros dos poros das zeólitas. Essa propriedade, tam-
bém definida como seletividade de forma, foi, então, tida 
como a base da arquitetura de novos tipos de matérias 
zeolíticos (McBAIN, 1932).

Muitas dessas zeólitas tanto têm a função de adsor-
ção como, também, de catalisador, acelerando as reações 
sem ser consumidas durante o processo.  É um produto 
muito utilizado em refinarias de petróleo, sendo respon-
sável pela quebra e seletividade molecular desses hidro-
carbonetos, transformando as frações mais pesadas em 
frações mais leves. 

A utilização desse método de refino proporciona a obten-
ção de mais frações de hidrocarbonetos comercias e permite 
o reaproveitamento de resíduos gerados nesse processo.

Este artigo tem por finalidade mostrar o potencial pro-
missor das zeólitas em diversas aplicações catalíticas na 
indústria do petróleo, além de enfatizar os possíveis danos 
ambientais causados por esse recurso não renovável.

2 - ZEÓlitaS E SUa UtiliZaÇÃo Na 
iNdÚStria PEtrolÍFEra

A primeira zeólita mineral foi descoberta na Suécia, 
pelo Barão Cronstedt, em 1756; esse material vem pro-
porcionando o reaproveitamento de diversos resíduos da 
indústria do petróleo, bem como permite que ocorram 
algumas reações que aumentam o desempenho do refi-
no (AFONSO et al. 2003).

O intuito de estudar as Zeólitas se faz pelo fato delas 
terem a capacidade de “limpar" os processos de produ-
ção, adequando o produto às exigências ecológicas, mas 
evitando-se um aumento significativo dos custos. Por 
exemplo, o desenvolvimento de zeólitas que limitem a 
porcentagem de enxofre em 0,05% do diesel combustí-
vel; processos de catalisadores alternativos à degradação 
térmica usada na reciclagem de derivados do petróleo, 
principalmente plásticos, como polietileno; propostas 
para conversão de hidrocarbonetos presentes no gás na-
tural (metano, etano, propano, etc) em compostos aro-
máticos (BRAGA, 2007), ou até mesmo no refino de resí-
duos de petróleo com o intuito de recuperar boa parte 
deste, retirando, assim, frações nobres na faixa do óleo 
diesel, por exemplo.

Segundo Silvestre e Colaboradores (2012), as zeólitas 
englobam um grande número de minerais naturais e sin-
téticos que apresentam características comuns. São alu-
minossilicatos hidratados de metais alcalinos ou alcalinos 
terrosos (principalmente sódio, potássio, magnésio e 
cálcio), estruturados em redes cristalinas tridimensionais, 
compostas de tetraedros do tipo TO4 (T = Si, Al, B, Ge, Fe, 
P, Co) unidos nos vértices através de átomo de oxigênio, 
como pode ser observado na figura 1.

Figura 1 – Exemplos de Zeólitas alumínio-silicatos e suas respectivas 
fórmulas químicas

Fonte:  (OLIVEIRA, 2006).
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As zeólitas possuem capacidade de adsorção, seleti-
vidade iônica e podem ser denominadas “peneiras mo-
leculares” que estão relacionadas à estrutura cristalina 
da zeólita, associada à seleção de pequenas moléculas e 
exclusão das maiores (figura 2), ou seja, graças a sua es-
trutura, poderá ocorrer transferência de matéria entre os 
espaços intracristalinos, entretanto, será delimitado pelo 
diâmetro dos poros de cada zeólita. Conjugada com to-
das essas características, ela é um material que apresen-
ta grande eficiência em catalise, em decorrência de sua 
grande área superficial, capacidade de adsorção e seleti-
vidade porosa. 

Logo, as principais aplicações das zeólitas são em ad-
sorção e catálise. Durante muitos anos, os adsorventes 
usados nas indústrias foram à base de géis de sílica ou 
alumina e carvão ativado. Devido a exigências de pureza 
internacionais, tornou-se indispensável pesquisar novos 
materiais com potencial para alcançar as especificações 

que o mercado exigia. As zeólitas vêm sendo, então, usa-
das, desde a década de 70, com muito êxito, principal-
mente na indústria do petróleo, as quais fazem papel de 
catalisador em uma grande quantidade de processos pe-
troquímicos e de refino (SOUZA, 2003).

Peneiras moleculares são zeólitas e/ou outros mate-
riais microporosos, naturais ou sinteticamente produ-
zidos, apresentando como característica básica poros e 
cavidades cristalinas de dimensões uniformes. As penei-
ras moleculares são extensamente usadas nos processos 
de adsorção por apresentarem uma grande seletividade 
(SOUZA, 2002). Ou seja, o mecanismo de funcionamento 
da zeólita baseia-se em um processo de peneiramento 
molecular (seletividade), o que ocorre por causa da gran-
de superfície interna relacionada à externa, que possibi-
lita a passagem de massa entre o espaço cristalino e o 
meio externo, sendo, por sua vez, essa passagem limitada 
pelo diâmetro e uniformidade dos microporos da zeólita. 

Essas características possibilitam diversas aplicações 
para as zeólitas, dentre elas:

• A remoção de metais pesados em tratamento de 
efluentes contaminados; 

• Remoção de dureza da água;
• Remoção de amônia ou íons amônio de resíduos 

líquidos;
• Purificação e separação de compostos gasosos;
• Inativação de metais pesados tóxicos ou radiati-

vos de solo;

• Catálise química na indústria de petróleo;
• Fertilizantes, entre outras.

Segundo Fungaro e Colaboradores (2007), vale ressal-
tar que fatores externos, como temperatura, pH e con-
centração iônica, influenciam diretamente no método de 
remoção de metais.

De acordo com Passaglia e Sheppard (2001), existem 
52 espécies de zeólitas distribuídas em 38 tipos de estru-
turas diferentes e mais de 150 espécies já foram sintetiza-
das no mundo todo (FLANIGEN 1981).

Figura 2 – Seletividade molecular

(adaptado: http://www.jvacompressores.com.br/produtos/nitromax).
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3 UtiliZaÇÃo dE CataliSadorES Para 
oBtENÇÃo dE dEriVadoS do PEtrÓlEo

Os catalisadores cumprem a importante tarefa de 
fazer com que as moléculas presentes em uma reação 
reajam com uma velocidade maior. A velocidade de um 
grande número de reações é influenciada pela presença 
dessas substâncias; elas aceleram a reação e não influen-
ciam na composição e nem na quantidade do produto 
final, isto é, permanecem quimicamente inalteradas no 
processo.

Segundo Afonso (2003), a vida útil de um catalisador 
em um processo industrial varia de alguns segundos (ca-
talisadores de craqueamento) há vários anos (catalisado-
res à base de ferro, na síntese da amônia). A desativação 
ou perda da atividade catalítica é um fenômeno que 
acompanha, invariavelmente, o processo catalítico, o que 
torna este fenômeno relevante, pois, hoje, mais de 80% 
dos processos industriais são de natureza catalítica. 

A indústria petroquímica depende, basicamente, de 
catalisadores contendo zeólitas. Além de realizar a sepa-
ração de vários componentes do petróleo por destilação, 
a indústria petroquímica tem como objetivo reformar o 
produto destilado de forma a produzir a variedade de 
subprodutos: hidrocarbonetos C1-C4; gasolina; nafta; 
querosene; gasóleo leve (SCIENCE, 2001).

O uso pioneiro de zeólitas no craqueamento de pe-
tróleo ainda continua sendo a mais importante aplicação 
prática desses materiais. Como catalisador ou suporte de 
catalisadores, são listadas as principais aplicações indus-
triais das zeólitas sintéticas (ENVIRONMENTAL, 1996), (HA-
ZARDOUS, 2002):

• Craqueamento; 
• Hidrocraqueamento; 
• Hidroisomerização;
• Conversão de metanol em gasolina; 
• Alquilação; 
• Isomerização de aromáticos;
• Polimerização; 
• Síntese orgânica e inorgânica (química fina) 

(SCIENCE, 2001).

Segundo Claryfing (2002), os catalisadores zeolíticos 
consistem de um ácido sólido (zeólita), contendo um 
componente hidrogenante (Pt, Pd, etc.) e componentes 
(terras raras) em sua estrutura para conferir-lhes estabili-
dade estrutural (hidrotérmica), melhorando suas proprie-
dades mecânicas.

• Metais nobres (Pd, Pt); 
• Metais de transição (Ni, Co); 

• Óxidos metálicos (ZnO, CuO, NiO), sulfetos metá-
licos (NiS, Co/MoS), e complexos metálicos. 

Esses componentes podem ser introduzidos por mé-
todos que incluem: mistura física do componente, im-
pregnação da zeólita, troca iônica e adsorção. 

Atualmente, o comércio de catalisadores vem cres-
cendo de uma forma considerável; a utilização se dá, 
principalmente, em refinarias de petróleo, na produção 
de plásticos e polímeros em geral, e para outras indús-
trias químicas.

Tendo em vista o potencial visado para a aquisição de 
zeólitas específicas, o controle de alguns aspectos duran-
te sua produção possui considerável importância; alguns 
desses aspectos são: características estruturais, razão silí-
cio/alumínio, tamanho do poro e densidade da rede (nú-
mero de átomos por cela unitária).

O grupo zeólita vem se apresentando como material 
muito promissor. Um de seus diferenciais é o potencial 
ácido, que, por se encontrar interno no poro da zeólita, 
facilita seu manuseio, da mesma forma que, com capa-
cidade ácida de cerca de 10 milhões de vezes a mais que 
o ácido sulfúrico concentrado, potencializa seu poder na 
quebra de moléculas. 

Investimentos na área petroquímica conjugados com 
a busca pela adequação a exigências ambientais vêm 
proporcionando a aplicação de zeólitas em diversas áre-
as, maximizando, assim, seu potencial.

Cada zeólita tem as suas características de seletividade 
e capacidade de troca catiônica. Essas características po-
dem ser mudadas por fatores, tais como pH, temperatu-
ra, presença de outros íons na solução etc. Os diferentes 
usos das zeolitas, apropriando-se da sua capacidade de 
troca catiônica, são: agricultura, detergentes, tratamento 
de água e efluentes, tratamento de licores radioativos. E, 
em relação ao seu uso em função das Propriedades de 
Adsorção, são: Dessecação/aquecimento solar/refrigera-
ção, purificação e separação industrial de gases, controle 
de odor, catálise e nutrição animal (LUZ, 1995).

Segundo Dabrowski e Colaboradores, 2004, devido à 
capacidade de troca iônica das zeólitas, material que tem 
origem mineral em sua maioria, estas têm sido ampla-
mente utilizadas no tratamento de efluentes industriais 
(figura 3), domésticos (KALLÓ, 2001), água de abasteci-
mento (DOULA, 2006; DIMIRKOU, 2007), água subterrâ-
nea (ABADZIC; RYAN 2001), drenagem ácida de minera-
ções (FUNGARO; IZIDORO, 2006; RÍOS et al., 2008) e solos 
contaminados (GARAU et al., 2007). 



14   Ano 3, n. 2, p. 9-18, abr./set.2015  ISSN 2316-6681

Figura 3 – Zeólitas modificadas para tratamento de água

Fonte: (FILTRACEL, 201-).

4 - aPliCaÇÕES aMBiENtaiS daS ZEÓliaS Na 
iNdÚStria do PEtrÓlEo 

Segundo Braga (2007), já existem relatos da aplicação 
ambiental de zeólitas em áreas, como: adsorventes para 
purificação de gases (figura 4); desenvolvimento de ze-

ólitas que limitem a porcentagem de enxofre em 0,05% 
do diesel combustível; processos catalíticos alternativos 
à degradação térmica usada na reciclagem de derivados 
de petróleo, principalmente plásticos, como polietileno; 
ou, ainda, conversão de hidrocarbonetos presentes no 
gás natural (metano, etano, propano, etc.) em compostos 
aromáticos.

Conforme a elevada homogeneidade no arranjo e sua 
alta proporção de pureza, as classes de zeólitas sintéticas 
são, habitualmente, empregadas como catalisadores.

Geralmente, o aumento de temperatura é um fator 
que beneficia o desempenho da zeólita. Pode ser aplica-
do para ampliar a eficiência da zeólita na remoção de me-
tais pesados em solução, objetivando reativar o mineral 

e recuperar os metais presos em sua estrutura, ou, ainda, 
na remoção de água por aquecimento para aumentar o 
volume de vazios no mineral e promover, por exemplo, 
a separação de moléculas de hidrocarbonetos menores 
(como pentano e octano) daqueles ramificados, que são 
maiores (HARBEN; KUZVART, 1996). 

De acordo com Jimenez, Bosco e Carvalho (2004), a 

Figura 4 – Zeólita para purificação de gases, adsorção de vapores e outros usos

Fonte: (ZEÓLITA..., 2010).



  Ano 3, n. 2, p. 9-18, abr./set.2015  ISSN 2316-668    15

temperatura influencia, fortemente, na velocidade de 
adsorção dos metais. Por exemplo, comparando-se as re-
tenções nos tempos de 6h, temos que, no caso do Cd(II), 
a adsorção a 25ºC é de 60%, enquanto que a 60ºC atinge 
92%. Para o Cr(III), um aumento na temperatura de 25 para 
40ºC já permite retenção de 99% nesse mesmo intervalo 
de tempo. A retenção do Mn(II) e do Ni(II) mantém-se em 
valores um pouco inferiores, mas, de modo semelhante 
aos demais metais, a velocidade de adsorção sofreu con-
siderável aumento com a temperatura. Esse comporta-
mento pode ser avaliado em relação aos raios iônicos das 
espécies hidratadas. Os seus valores indicam a necessida-
de de remoção de parte das moléculas de água da esfera 
de coordenação, para que os cátions metálicos possam 
acessar as cavidades zeolíticas. Como esse processo é fa-
vorecido em temperaturas elevadas, a velocidade de ad-
sorção também aumenta com a temperatura.

Atualmente, a zeólita tornou-se um catalisador funda-
mental para a indústria, cerca de 80% da produção quí-
mica mundial se processa por, pelo menos, uma etapa 
catalítica. As refinarias brasileiras consomem 28 mil tone-
ladas de catalisadores por ano (SANTOS et al., 2014).

Dadas as crescentes preocupações com a questão 
ambiental, o emprego de catalisadores como alternativa 
para a redução das emissões de efluentes e rejeitos tóxi-
cos tem crescido de modo significativo.

O craqueamerto catalítico gera alguns impactos am-
bientais significativos, tais como (SANTOS et al., 2014):

• Emissões atmosféricas – Gás da chaminé do 

aquecedor, Co, Nox, Sox, HC’s e MP bem como regenera-
ção de catalisador;

• Efluentes do processo – altos níveis de óleo, H2S, 
NH3, sólidos em suspensão, fenóis, cianetos, alto Ph;

• Resíduos sólidos gerados – catalisador exausto 
(metais pesados do óleo cru e HC’s), finos do catalisador 
exausto que vêm dos precipitadores eletrostáticos (silica-
to de alumínio e metais).

Atualmente, a principal forma de aproveitamento des-
ses materiais é a utilização pelas cimenteiras para fabrica-
ção de clínquer, contudo, outros métodos de reutilização 
desses catalisadores já vêm sendo estudados, inclusive a 
possiblidade de reativa-los.  

5 - CoNSidEraÇÕES FiNaiS

Em virtude dos fatos mencionados, fica evidenciada 
a nova consciência mundial em relação ao meio ambien-
te e à indústria do petróleo. Levando em consideração 
esses aspectos, a zeólita mostrou ser uma tecnologia de 
dimensão e aplicação ainda não totalmente explorada. 
Visto que, no momento, seu potencial ambiental, indus-
trial, catalítico, entre outros está em expansão. Portanto, 
a aplicação desse material poroso fica delimitada por 
suas características e fatores externos que influenciam no 
processo. Constata-se, também, a imprescindibilidade de 
se testar, em condições reais, o uso e aplicação de zeóli-
tas como forma de dimensionar sua capacidade, como já 
observado por Pansini (1996).
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REsUmO
Durante o processo de perfuração de um poço de petróleo, a remoção dos cascalhos representa um dos principais 
procedimentos, de modo que uma boa eficiência nesse quesito diminui os custos e otimiza o tempo de operação. 
A limpeza do poço está relacionada, diretamente, com a velocidade com que os sólidos se sedimentam através 
do fluido de perfuração, sendo essa grandeza afetada por parâmetros, como densidade e viscosidade do fluido, 
diâmetro dos sólidos, densidade dos sólidos e regime de fluxo. Tendo em vista esse cenário, o presente trabalho visa 
a analisar a sensibilidade e a confiabilidade dos modelos matemáticos de Stokes, Chien e Moore, com relação a cada 
um de seus parâmetros individualmente, associando-os à velocidade de sedimentação e eficiência de remoção dos 
sólidos gerados durante a perfuração. Também será analisada a relação entre o conceito de eficiência de limpeza de 
poços de petróleo e a vazão de bombeio. Os resultados mostraram como cada parâmetro age sobre a velocidade de 
sedimentação, a variação da eficiência de remoção dos cascalhos diante de diferentes regimes de fluxo e faixas de 
vazão de bombeio.

Palavras-chave: Limpeza de poço. velocidade de sedimentação. Perfuração.

 

AbstrAct
During the process of drilling an oil well, the removal of the cuttings is one of the main processes, so that 
a good efficiency in this regard reduce costs and optimize the operating time. Well cleaning is connected 
directly with the speed at which the solids settle through the drilling fluid, and this quantity affected by 
parameters such as density and viscosity of fluid, the diameter of the solid, solid density and flow rate. 
Given this scenario, this paper aims to analyze the sensitivity and reliability of mathematical models of 
Stokes, Chien and Moore, with respect to each of its parameters individually, linking them to sedimentation 
and solids removal efficiency generated during drilling. It also analyzes the relationship between the 
concept of cleaning efficiency of oil wells and the flow pump. The results show how each parameter acting 
on the settling velocity, the variation of the cuttings on the removal efficiency of different flow regimes and 
pumping flow rates.

Key-words: Well Cleaning. Settling velocity. Well Drilling.
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      1 - iNtrodUÇÃo

A perfuração de um poço representa uma das maio-
res parcelas do investimento destinado à exploração de 
uma jazida. Sendo esse processo responsável, também, 
pelo consumo da maior parte do tempo destinado ao 
projeto. Diante disso, tem-se que uma boa limpeza do 
poço representa uma otimização desse procedimento, 
o que tem efeito direto sobre os custos e o tempo do 
projeto.

A eficiência do carreamento de cascalhos no poço é 
afetada por vários fatores, como velocidade média do 
fluido no anular, velocidade de sedimentação dos sóli-
dos, a rotação da coluna de perfuração, o ângulo de in-
clinação do poço, as propriedades do fluido, o tamanho 
e forma das partículas, a excentricidade da coluna de 
perfuração e a taxa de penetração (COSTA et al, 2003). 
Caso não se tenha um bom carreamento, ocorrerá o 
acúmulo de sólidos no anular, o que pode gerar proble-
mas à perfuração, como: redução da taxa de penetração 
da broca, perda de circulação, obstrução do anular e pri-
são da coluna de perfuração (MACHADO et al, 2002).

Para que se obtenha uma boa eficiência de limpeza, 
é preciso conhecer a velocidade com que os cascalhos 
se sedimentam e quais os parâmetros que influenciam 
essa velocidade de queda. Existem várias correlações 
matemáticas para o cálculo da velocidade de queda de 
partículas, sendo as mais usuais, devido a sua simplici-
dade matemática, as correlações de Moore (BOURGOY-
NE, 2005), de Chien (BOURGOYNE, 2005) e a Equação de 
Stokes. 

No presente trabalho, serão analisadas a sensibili-
dade e a confiabilidade das correlações matemáticas 
citadas, com relação a cada um de seus parâmetros 
individualmente, associando-os à velocidade de sedi-
mentação e eficiência de remoção dos sólidos gerados 
durante a perfuração. Também será analisada a relação 
entre o conceito de eficiência de limpeza de poços de 
petróleo e a vazão de bombeio

 
2 - FUNdaMENtaÇÃo tEÓriCa 

O transporte dos cascalhos gerados pela broca du-
rante a perfuração é um dos principais objetivos do 
fluido de perfuração. A eficiência e a capacidade desse 
transporte dependem das características reológicas do 
fluido e da capacidade das bombas utilizadas no pro-
cesso.

2.1 raZÃo dE traNSPortE 

Matematicamente, pode-se definir a capacidade de 
carreamento em função de um parâmetro denominado 

Razão de transporte (Rt), que é a relação entre a veloci-
dade média de remoção e a velocidade média de fluxo:

A velocidade média de remoção (Vr) é definida como 
sendo a diferença entre a velocidade média do fluxo do 
fluido carreador (V) e a velocidade média de sedimenta-
ção (Vs), como pode ser visualizado na Figura 1.

De acordo com a equação 2, para que se tenha uma 
razão de transporte eficiente, é preciso conhecer a velo-
cidade com que as partículas se sedimentam no interior 
do fluido de perfuração. Com essa informação, pode-se 
dimensionar a vazão da bomba necessária para alcan-
çar uma velocidade de fluxo ideal e, também, pode-se 
condicionar as propriedades reológicas do fluido, que 
afetam diretamente a velocidade de queda dos sólidos.

Dessa forma, é de suma importância que as caracte-
rísticas reológicas e a densidade do fluido estejam mui-
to bem definidas para os diferentes cenários, pois são 
essas características que afetarão, diretamente, a velo-
cidade de sedimentação (MACHADO et al. 2002).

2.2  EFiCiÊNCia dE liMPEZa

A Eficiência no carreamento dos cascalhos durante 
o processo de limpeza do poço pode ser definida por:

Figura 1 – Esquema das Velocidades Atuantes Durante o Carreamento

Fonte – Autores
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Em que Vr é a velocidade de Remoção dos sólidos e 
V, Velocidade de fluxo no anular.

Portanto, de acordo com a Equação 3, fica claro 
que a eficiência na limpeza do poço é, diretamente, 
proporcional à velocidade de remoção dos cascalhos. 
Observando a Equação 2, fica bastante evidente que, 
quanto menor for a velocidade de sedimentação das 
partículas, mais eficiente será a remoção. Logo, co-
nhecer bem esse parâmetro torna-se crucial para uma 
melhor modelagem do processo de limpeza do poço.  

 
                                          

2.3  CorrElaÇÕES Para CÁlCUlo da 
VEloCidadE dE CorrElaÇÃo

2.3.1 CorrElaÇÃo dE MoorE

A correlação de Moore é composta por três expres-
sões que são empregadas de acordo com o número de 
Reynolds considerado. Basicamente, essas expressões 
são baseadas na massa específica do fluido, massa es-
pecífica dos sólidos e diâmetro dos sólidos. Para nú-
meros de Reynolds (NRs) intermediários, é acrescenta-
da a influência da viscosidade aparente do fluido na 
correlação. Sendo assim, temos as seguintes expres-
sões:

Em que:
Vs = Velocidade de Sedimentação
ρs= Massa Específica da Partícula
ρf = Massa Específica do Fluido
ds= Diâmetro Equivalente de Partícula
μa= Viscosidade Aparente do Fluido
 

2.3.2 CorrElaÇÃo dE CHiEN

A correlação proposta por Chien é, estruturalmente, 
diferente daquela proposta por Moore, porém, baseia-se 
nos mesmos parâmetros:

Em que:
Vs = Velocidade de Sedimentação
ρs= Massa Específica da Partícula
ρf = Massa Específica do Fluido
ds= Diâmetro Equivalente de Partícula
μa= Viscosidade Aparente do Fluido
 

2.3.3 EqUaÇÃo dE StokES

Umas das equações mais utilizadas para cálculo da 
velocidade de sedimentação é a Equação de Stokes (MA-
CHADO et al. 2002). Essa depende do tipo de regime de 
fluxo, e, para cada caso, há uma expressão derivada, con-
forme apresentado a seguir:

Se for considerado o regime laminar, ou seja, NRs<1:

No caso de Regime intermediário, 1<NRs<1000:

Para regimes turbulentos, NRs>1000, obtemos a cor-
relação
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Em que:
Vs = Velocidade de Sedimentação [ft/min]
ρs= Massa Específica da Partícula [lb/gal]
ρf = Massa Específica do Fluido [lb/gal]
ds= Diâmetro Equivalente de Partícula [in]
 

3 - MEtodoloGia

Para análise das correlações matemáticas de cálculo 

da velocidade de sedimentação, foi utilizado o software 
Microsoft Office Excel 2010. Foram analisadas as corre-
lações propostas por Moore (BOURGOYNE, 2005), Chien 
(BOURGOYNE, 2005) e a Equação de Stokes. Cada expres-
são foi analisada em um mesmo cenário, com as mesmas 
características, possibilitando, assim, a análise comparati-
va de cada um dos modelos. A Tabela 1 resume o plane-
jamento do trabalho quanto aos parâmetros analisados e 
suas respectivas faixas de variação: 

Dessa forma, foi analisada a confiabilidade de cada 
correlação, tendo em vista cada parâmetro individual-
mente; os parâmetros foram variados nas faixas descritas 
na Tabela 1, enquanto as demais variáveis foram mantidas 
constantes. Posteriormente, foram gerados gráficos das 
velocidades de sedimentação em função dos parâmetros 
variados, o que permitiu fazer uma análise comparativa 
das correlações. Em seguida, foram feitas correlações 
entre a Eficiência de Limpeza do poço e a velocidade de 
remoção dos cascalhos (Equação 2), para cada parâmetro 
de cada correlação, tendo em vista diferentes faixas de 
vazão de bombeio (200 - 1200 gal/min).

4 rESUltadoS E diSCUSSÃo

Fazendo variar os parâmetros conforme a Tabela 1, 
chegam-se aos seguintes resultados da variação da velo-
cidade de sedimentação em função dos diferentes parâ-
metros considerados.

As Figuras 2-a (à esquerda) e 2-b (à direita) mostram 
os resultados da variação da velocidade de sedimentação 
com relação à massa específica do fluido e a massa espe-
cífica dos sólidos, respectivamente, para a correlação de 
Moore, Chien e a Equação de Stokes, em diferentes regi-
mes de fluxo.

Tabela 1 – Valores dos parâmetros analisados

Fonte: Autores

Parâmetro Valor Constante                       Faixa de Variação  

Massa Específica do Fluido (lb/gal) 9,0 8,5 - 12,5

Massa Específica do Sólido (lb/gal) 21 20 - 22

Diâmetro dos Sólidos (in) 0,3 0,2 - 0,39

Viscosidade Aparente (cP) 130 60 - 260

Figura 2 – em função da massa específica do fluido (a) e da massa específica dos sólidos (b) 

Fonte – Autor



24   Ano 3, n. 2, p. 19-30, abr./set.2015  ISSN 2316-6681

Figura 2 – em função da massa específica do fluido (a) e da massa específica dos sólidos (b) 

Fonte – Autor

Os dados obtidos mostram que, em função da mas-
sa específica do fluido (Figura 5-a), a velocidade de sedi-
mentação apresenta tendência de queda para todas as 
correlações. Pode-se observar, também, que as curvas da 
correlação de Moore e da Equação de Stokes se sobre-
põem, quando se considera o regime laminar e turbulen-
to, o que mostra que essas têm uma ótima conformidade 
para esse tipo de cenário. Entretanto, no regime transitó-
rio, a equação de Stokes apresenta valores de velocidade 
de sedimentação extremamente baixos, de modo que 
há uma discrepância acentuada, em comparação aos va-
lores gerados pelas demais correlações. A correlação de 
Moore para o regime transitório apresentou os menores 
valores de velocidade de sedimentação para o cenário 
apresentado, se considerarmos inconsistentes os dados 
obtidos pela equação de Stokes nesse mesmo regime. 
A correlação de Chien mostrou-se com boa semelhança 
com relação às demais correlações, apresentando valo-
res de velocidade de sedimentação intermediários aos 
da Equação de Stokes e da Correlação de Moore para o 

regime transitório e Laminar.
A Figura 2-b expõe os dados gerados, quando se con-

sidera a velocidade de sedimentação em função da mas-
sa específica dos sólidos. Nesse cenário, a velocidade de 
sedimentação apresenta tendência de crescimento com 
o aumento da massa específica dos sólidos. No regime 
laminar e turbulento, a correlação de Moore e equação 
de Stokes mantiveram uma ótima correspondência, 
apresentando curvas sobrepostas de velocidade de sedi-
mentação. A equação de Stokes, quando se considera o 
regime transitório, mais uma vez apresentou valores in-
consistentes de velocidade de sedimentação, em compa-
ração com as correlações de Moore e Chien. A correlação 
de Chien gerou valores intermediários, e a correlação de 
Moore para o regime transitório teve os melhores valores 
de velocidade de sedimentação. 

Já quando se considera o diâmetro dos Sólidos e a 
Viscosidade Aparente do fluido, têm-se os resultados 
apresentados nas Figuras 3-a (à esquerda) e 3-b (à direta), 
respectivamente. 

Os dados obtidos mostram que, em função da mas-
sa específica do fluido (Figura 5-a), a velocidade de sedi-
mentação apresenta tendência de queda para todas as 
correlações. Pode-se observar, também, que as curvas da 
correlação de Moore e da Equação de Stokes se sobre-
põem, quando se considera o regime laminar e turbulen-
to, o que mostra que essas têm uma ótima conformidade 
para esse tipo de cenário. Entretanto, no regime transitó-
rio, a equação de Stokes apresenta valores de velocidade 
de sedimentação extremamente baixos, de modo que 
há uma discrepância acentuada, em comparação aos va-
lores gerados pelas demais correlações. A correlação de 
Moore para o regime transitório apresentou os menores 
valores de velocidade de sedimentação para o cenário 
apresentado, se considerarmos inconsistentes os dados 

obtidos pela equação de Stokes nesse mesmo regime. 
A correlação de Chien mostrou-se com boa semelhança 
com relação às demais correlações, apresentando valo-
res de velocidade de sedimentação intermediários aos 
da Equação de Stokes e da Correlação de Moore para o 
regime transitório e Laminar.

A Figura 2-b expõe os dados gerados, quando se con-
sidera a velocidade de sedimentação em função da mas-
sa específica dos sólidos. Nesse cenário, a velocidade de 
sedimentação apresenta tendência de crescimento com 
o aumento da massa específica dos sólidos. No regime 
laminar e turbulento, a correlação de Moore e equação 
de Stokes mantiveram uma ótima correspondência, 
apresentando curvas sobrepostas de velocidade de sedi-
mentação. A equação de Stokes, quando se considera o 
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Figura 3 – Velocidade de sedimentação em função do diâmetro dos sólidos (a) e da 
Viscosidade Aparente do Fluido (b)

Fonte – Autor

regime transitório, mais uma vez apresentou valores in-
consistentes de velocidade de sedimentação, em compa-
ração com as correlações de Moore e Chien. A correlação 
de Chien gerou valores intermediários, e a correlação de 
Moore para o regime transitório teve os melhores valores 

de velocidade de sedimentação. 
Já quando se considera o diâmetro dos Sólidos e a 

Viscosidade Aparente do fluido, têm-se os resultados 
apresentados nas Figuras 3-a (à esquerda) e 3-b (à direta), 
respectivamente. 

A Figura 3-a apresenta os resultados da variação da 
velocidade de sedimentação em função do diâmetro dos 
sólidos para cada correlação. Assim como para a densida-
de dos sólidos, a velocidade de sedimentação apresenta 
um crescimento mediante o aumento do diâmetro das 
partículas. Com relação ao comportamento das correla-
ções, nesse cenário, ocorreu, basicamente, o mesmo que 
nos anteriores. A correlação de Morre e a equação de 
Stokes mantiveram a ótima similitude gráfica no regime 
laminar e turbulento. Nota-se que, no regime laminar, há 
um aumento substancial da velocidade de sedimentação, 
o que mostra que o diâmetro das partículas tem grande 
influência na velocidade de queda nesse tipo de regime 
de fluxo. No regime transitório, a equação de Stokes man-
teve os valores de velocidade de queda extremamente 
baixos, e a correlação de Chien também manteve os valo-
res intermediários. 

Na Figura 3-b, são expostos os dados de velocidade 
de sedimentação em função da Viscosidade Aparen-
te do Fluido. Nessa conjuntura, o comportamento das 
correlações segue os padrões que foram expostos ante-
riormente. A Correlação de Moore e Equação de Stokes 
apresentam curvas sobrepostas para os regimes laminar 
e turbulento. No regime laminar, há uma queda acentu-
ada da velocidade de sedimentação, o que mostra que 
esse tipo de regime é bem mais sensível à variação da 
viscosidade do que os demais. A equação de Stokes, no 
regime transitório, mais uma vez manteve os valores in-

consistentes, e a correlação de Moore para esse regime 
de fluxo gerou os menores valores de velocidade de se-
dimentação. A correlação de Chien apresentou dados 
intermediários, próximos aos da correlação de Moore no 
regime transitório.  

4.1  EStUdo da rElaÇÃo ENtrE a 
VEloCidadE dE rEMoÇÃo E a EFiCiÊNCia dE 
liMPEZa CoM a VaZÃo dE BoMBEio

A velocidade de remoção dos sólidos e a eficiência de 
limpeza são calculadas pelas equações 1 e 4, respectiva-
mente. 

A velocidade do fluido no anular é calculada pela se-
guinte equação:

Em que:
V = Velocidade do Fluido no Anular 
Q = Vazão de Bombeio
Do = Diâmetro do Poço 
Di= Diâmetro dos tubos de Perfuração 
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Foi estabelecida uma faixa de vazão de 200 a 1200 gal/
min, com a seção de poço constante de diâmetro interno 
de revestimento de 8,5 in e diâmetro externo da coluna 
de perfuração de 4,5 in.

Dessa forma, considerando uma velocidade de se-
dimentação média para cada correlação, é possível 
calcular a eficiência de limpeza do poço através da 
Equação 3 e, assim, fazer uma correlação entre a vazão 
de bombeio e a velocidade de remoção e eficiência de 
limpeza para cada caso. Tomando como referência a 
variação de cada parâmetro nas correlações, foram ob-

tidos os resultados descritos a seguir.

4.1.1 rEGiME laMiNar

A seguir, serão apresentados gráficos da correlação 
entre a eficiência de limpeza e a velocidade de remoção e 
a eficiência de limpeza com relação à vazão de bombeio, 
quando se considera o regime de fluxo laminar.

As figuras abaixo apresentam os dados em função da 
Massa Específica do Fluido (Figura 4-a, à esquerda) e da 
massa específica dos sólidos (Figura 4-b, à direita):

Analisando as correlações em função do Diâmetro 
das partículas e da viscosidade Aparente do Fluido, 

chegam-se aos dados apresentados nas figuras 5-a e 
5-b, da esquerda para direita respectivamente.

Figura 4 – Correlação entre a eficiência de limpeza e a velocidade de remoção com relação à vazão de 
bombeio. (a) Em função da massa específica do fluido. (b) Em função massa específica dos sólidos

Fonte – Autor

Figura 5 – Correlação entre a eficiência de limpeza e a velocidade de remoção com relação à vazão de 
bombeio. (a) Em função do Diâmetro das partículas. (b) ) Em função da viscosidade Aparente do Fluido

Fonte – Autor
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Os dados obtidos em Função do Diâmetro das par-
tículas e viscosidade Aparente do Fluido são apresen-

tados nas figuras 7-a e 7-b, da esquerda para direita 
respectivamente.

Nos gráficos acima, percebe-se grande semelhança 
nos valores obtidos. Fica claro que é possível ter uma 
boa eficiência de limpeza do poço, mesmo para vazões 
de bombeio baixas. O padrão visto nas figuras mostra 
que, no fluxo laminar, todos os parâmetros têm efei-
to muito semelhante sobre a velocidade de queda da 
partícula.

Observa-se, também, que os gráficos de eficiência de 
limpeza da correlação de Moore e Stokes se sobrepõem, 
mostrando que há uma ótima conformidade entre essas 
correções e que, para esse parâmetro, a correlação de 
Chien apresenta os valores mais elevados.

Nota-se, também, uma tendência para um valor li-
mite de eficiência, pouco maior que 90%. Já com rela-
ção à velocidade de remoção, houve um crescimento 
linear desta com o aumento da vazão. 

4.1.2 rEGiME traNSitÓrio

Para o regime de fluxo transitório, foram gerados 
os dados apresentados a seguir. As figuras 6-a e 6-b 
representam os valores obtidos em Função da Massa 
Específica do Fluido e a Massa específica dos Sólidos, 
respectivamente.

Figura 7 – Correlação entre a eficiência de limpeza e a velocidade de remoção com relação à vazão de 
bombeio. (a) Em função do Diâmetro das partículas. (b) ) Em função da viscosidade Aparente do Fluido

Fonte – Autor

Figura 6 – Correlação entre a eficiência de limpeza e a velocidade de remoção com relação à vazão de 
bombeio. (a) Em função da massa específica do fluido. (b) Em função massa específica dos sólidos

Fonte – Autor
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Figura 9 – Correlação entre a eficiência de limpeza e a velocidade de remoção com relação à vazão de 
bombeio. Em função da viscosidade Aparente do Fluido

Os resultados mostram números de eficiência de 
limpeza altos, mesmo com pequenas vazões. As cor-
relações de Moore e Chien mantiveram padrões se-
melhantes aos obtidos para o regime Laminar, tendo a 
correlação de Chien, mais uma vez, os melhores resul-
tados de eficiência de Remoção. 

A equação de Stokes gerou valores de eficiência 
de limpeza do poço extremamente altos, superiores a 
99%. Isso pode ser explicado pelo fato de que, para 
esse tipo de regime, os valores de velocidade de se-
dimentação obtidos foram extremamente baixos, que 

mostram uma não confiabilidade da Equação, quando 
se considera o regime de fluxo transitório.  

4.1.3 rEGiME tUrBUlENto

No regime turbulento, as correlações se comporta-
ram de acordo com os dados descritos a seguir.

Em Função da Massa Específica do Fluido e da Mas-
sa específica dos Sólidos, geraram-se os dados mostra-
dos nas figuras 8-a e 8-b, da esquerda para a direita 
respectivamente. 

Figura 8 – Correlação entre a eficiência de limpeza e a velocidade de remoção com relação à vazão de 
bombeio. (a) Em função da massa específica do fluido. (b) Em função massa específica dos sólidos.

Fonte – Autor

A seguir, temos os valores em Função do Diâmetro das partículas.

Fonte – Autor
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No regime turbulento, os dados gerados em função 
da massa específica do fluido mostram a tendência de 
conformidade entre as correlações de Moore e Stokes 
e, também, que a correlação de Chien apresenta os va-
lores mais elevados para a Eficiência de Remoção, fato 
que se mantém para os demais parâmetros analisados.

Quando se analisa as correlações em função da 
Massa Específica dos Sólidos e Diâmetro das Partícu-
las, nota-se que a equação de Stokes tem resultados 
inferiores de Eficiência de limpeza, em relação às cor-
relações de Moore e Chien.

Uma boa limpeza do poço só é atingida, quando 
os valores de vazão atingem patamares superiores a 
400 gal/min. Além disso, a eficiência da limpeza tende 
a um limite com relação ao aumento da vazão. Já com 
relação à velocidade de remoção dos cascalhos, os re-
sultados apresentaram-se com boa conformidade para 
todas as correlações. 

5 CoNSidEraÇÕES FiNaiS

Os resultados mostraram uma boa conformidade 
entre as correlações avaliadas. Os valores de veloci-
dade de sedimentação, segundo a Correlação de Mo-
ore, foram menores para o regime transitório, o que 

mostra que, nesse cenário, as partículas seriam car-
readas com mais facilidade. Já o regime turbulento 
apresentou os valores mais elevados. A correlação de 
Stokes apresentou anomalia nos resultados para o re-
gime transitório, o que mostra que essa equação não 
seria a mais adequada para a aplicação nesse regime 
de escoamento.

Com relação à eficiência de limpeza, os valores ob-
tidos foram bastante semelhantes para todas as corre-
lações analisadas. O regime transitório também apre-
sentou as melhores eficiências na limpeza do poço, 
contrariamente aos valores obtidos para o regime tur-
bulento. A vazão de bombeio tem influência direta na 
eficiência de remoção dos cascalhos, tendo em vista 
dependência da velocidade de remoção do fluido. No 
entanto, em todos os casos estudados, existe um pon-
to ótimo de vazão que deverá ser correlacionado com 
as propriedades reológicas do fluido, diâmetro médio 
e densidade de partículas. 

Dessa forma, os modelos propostos por Moore e 
Chien apresentam uma maior confiabilidade dos re-
sultados referentes à eficiência de limpeza de poços. 
Além disso, foi verificado que o regime transitório 
apresentou uma maior eficiência na remoção de cas-
calhos do poço.
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REsUmO
A exploração de petróleo tem atingido regiões cada vez mais profundas, fazendo-se necessária a realização de um 
estudo aprofundado de geopressões para se evitar problemas durante a perfuração de um poço. Assim, o trabalho 
apresentado em tela faz uma comparação das geopressões na bacia sergipe-Alagoas, utilizando correlações 
empíricas calibradas para o Golfo do méxico com o que foi medido durante a perfuração. Para o estudo das pressões 
de subsuperfície, foram utilizados dados de dois poços fornecidos pela Empresa z, sendo calculados os gradientes 
de pressão de sobrecarga, poros e fratura. Os resultados foram comparados com os dados da perfilagem e Repeated 
Formation Test. Foi observado que algumas equações precisam de um ajuste fino e outras, de ajustes mais rigorosos. 
com isso, este estudo pretende fomentar outras discussões que possibilitem a construção de pesquisas acerca da 
calibração das constantes relacionadas à bacia sergipe-Alagoas.

Palavras-Chave: Geopressões. Golfo do méxico. bacia sergipe-Alagoas. 

AbstrAct
Oil exploration has reached ever deeper regions, making it necessary to conduct a detailed study of geopressure 
to avoid problems during the drilling of a well. Thus, the work presented on screen makes a comparison of 
geopressure in the Sergipe-Alagoas basin, using empirical correlations calibrated to the Gulf of Mexico with 
was measured during drilling. The study of surface pressure was based in data of two wells provided by 
Company Z, being calculated the pressure gradients overload, pore and fracture. The results were compared 
with data logging and formation test. It was observed that some equations require a fine adjustment and other 
more rigorous adjustment. Therefore, this study intends to foster other discussions that allow the construction 
of research on the calibration of constants related to the Sergipe-Alagoas basin.

Keywords: Geopressure. Gulf of Mexico. Sergipe-Alagoas basin.
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     1 - iNtrodUÇÃo

O estudo das geopressões é importante para a elabo-
ração de um projeto confiável da janela operacional de 
um poço, que é composta pela pressão de poros, de 
colapso, de fratura e de sobrecarga (ROCHA; AZEVEDO, 
2009). Segundo Loredo e Fontoura (2007), os resultados 
dos prognósticos das geopressões são de grande im-
portância para a construção do poço e a estabilidade do 
mesmo, para que sua perfuração possa ocorrer de forma 
segura e econômica.

Com o auxílio da janela operacional, é possível escol-
her os equipamentos necessários, identificar o peso certo 
do fluido e qual o torque adequado. Hoje em dia, tendo 
essas informações, podem-se evitar problemas operacio-
nais que ocorrem durante a perfuração, tais como: prisão 
da coluna de perfuração por diferencial de pressão, 
torques elevados, kick, entre outros (PEREIRA, 2007).

A grande maioria dos projetos de poços é realizada 
utilizando correlações empíricas. Hottman e Johnson 
(1965) estimaram as pressões de poros em folhelhos, re-
lacionando os desvios do Trend (linha de tendência nor-
mal de compactação) com medições in situ de pressão de 
poros em arenitos adjacentes. Posteriormente, a previsão 
de pressão de poros foi relacionada ao mecanismo de ge-
ração de pressões anormais por Foster e Whalen (1966), 
e Eaton (1975). Bowers (1995) desenvolveu um novo mé-
todo para a previsão de pressão de poros, baseado na 
teoria de compactação da mecânica de solos, e nos me-
canismos da subcompactação e a expansão de fluidos. 

Essas correlações possuem constantes de calibração 
que dependem da área em estudo, sendo a sua grande 
maioria elaborada tomando como base o golfo do Méxi-
co. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho consiste em 
avaliar se as mesmas são válidas para a bacia Sergipe-
Alagoas, com as constantes calibradas para o Golfo do 
México. 

2 - BaCia SErGiPE-alaGoaS

A Bacia de Sergipe-Alagoas é localizada no nordeste 
brasileiro e limita-se a nordeste com a Bacia de Pernam-
buco-Paraíba pelo alto de Maragogi, e a sudoeste com a 
Bacia de Jacuípe.

A Bacia de Sergipe ocupa cerca de 5.000 Km² em terra 
e 7.000 Km² no mar; já na Bacia de Alagoas, são 7.000 Km² 
emersos e 8.000 Km² na plataforma continental (ARMELE 
et al, 2006).

3 - JaNEla oPEraCioNal

A janela operacional irá informar os parâmetros op-
eracionais do poço, sendo composta pelos gradientes de 

pressão de sobrecarga, poros e fratura.
O gradiente de sobrecarga é importante para que se 

possa determinar as outras curvas de pressão. Dessa for-
ma, é importante que sua estimativa seja de modo mais 
preciso, a fim de que as pressões de poros, fratura e co-
lapso tenham resultados mais confiáveis (PEREIRA, 2007).

A tensão de sobrecarga é determinada a partir do 
somatório dos pesos das camadas rochosas e da lâmina 
d'água (quando se perfura no mar). A Equação 1 repre-
senta a tensão de sobrecarga.

Em que:
σOV = Tensão de sobrecarga; ρ = Massa específica; g = 

Gravidade; Z = Profundidade desejada; dD = Variação de 
profundidade.

O gradiente de sobrecarga, em uma dada profundi-
dade, é uma relação entre a tensão de sobrecarga e a pro-
fundidade desejada, como pode ser visto pela Equação 2.

Em que:
GOV = Gradiente de sobrecarga; C = Constante de con-

versão de unidade; D = Profundidade vertical.

Para que se obtenha o gradiente de sobrecarga, an-
tes é preciso se calcular a massa específica e, para isso, 
são utilizadas algumas correlações com dados obtidos da 
perfilagem.

Cada rocha possui características diferentes, sejam 
elas mineralógicas, litológicas, paleontológicas, sejam 
físicas, etc. Através de ferramentas que medem proprie-
dades físicas (elétrica, acústica, radioativa, etc.), é possível 
conhecer a rocha e o poço, como, por exemplo, a densi-
dade ou massa específica da formação. 

A correlação de Gardner (1974), mostrada na Equação 
3, é a mais utilizada, na indústria do petróleo, para se ob-
ter a massa específica da formação. Ela utiliza dados do 
perfil sônico no seu cálculo.

Em que:
ρb = Densidade total da formação (g/cm³); a, b = Con-



34   Ano 3, n. 2, p. 31-40, abr./set.2015   ISSN 2316-6681

stante empírica (0,23; 0,25 definidos para o Golfo do 
México); V = Velocidade do som (μs/ft); Δt = Tempo de 
trânsito (μs/ft).

O gradiente de pressão de poros faz parte da con-
strução da janela operacional. Ele limita, inferiormente, as 
tensões que devem ser aplicadas às formações, como, por 
exemplo, o peso do fluido. Caso este último seja menor 
que o gradiente de pressão de poros, poderá ocorrer 
influxo da camada rochosa para o interior do poço, oca-
sionando um kick (FERREIRA, 2010).

A pressão de poros é definida como a pressão dos 
fluidos contidos nos espaços porosos das formações. Os 
gradientes de pressão de poros são classificados como: 
anormalmente baixa (GP <8,5 lb/Gal), normal (8,5 lb/gal < 
GP < 9,0 lb/Gal), anormalmente alta (9,1 lb/gal < GP < 90% 
GOV) e alta sobrepressão (GP > 90% GOV).

Basicamente, os gradientes de pressão de poros po-
dem ser determinados de duas maneiras; a primeira, de 
forma direta, na qual, são executados testes em zonas 
permeáveis; e a segunda, de forma indireta, na qual, são 
feitos os testes em folhelhos.

MEDIÇÃO DIRETA

Neste trabalho, foram utilizados dados do RFT (Re-
peated Formation Test), que é um teste mais simples que 
o teste de formação, uma vez que é feito a cabo, ao in-
vés de coluna de perfuração, acelerando o processo. A 
ferramenta desse teste é composta por um sistema de 
válvulas e câmaras, possibilitando a medição da pressão 
estática. 

MEDIÇÃO INDIRETA

Os métodos indiretos de se obter o gradiente de 
pressão de poros utilizam dados dos perfis elétricos, de 
velocidade sísmica ou outros parâmetros que indiquem 
a porosidade para a construção da curva de tendência de 
compactação normal (ROCHA; AZEVEDO, 2009).

Usualmente, a curva de tendência de compactação 
normal está sendo aproximada de uma reta de um gráfi-
co semilogarítmico, devido a sua simplicidade, conforme 
as Equações 4 e 5 (FERREIRA, 2010).

Em que:
m = Coeficiente angular da reta de tendência normal 

em um gráfico semilog; Δt1 e Δt2 = Tempo de transito nas 
profundidades onde ocorreu a compactação normal; D1 e 
D2 = Profundidade onde os valores Δt1 e Δt2 foram obser-
vados; D = Profundidade de interesse da reta de tendên-
cia normal; Δtn = Valor da reta de tendência normal na 
profundidade de interesse D.

Neste trabalho, o método utilizado para o cálculo do 
gradiente de pressão de poros foi o de Eaton (1975), que 
utiliza um expoente igual a 3 para o Golfo do México, 
quando utiliza dados do perfil sônico, conforme a Equa-
ção 6.

Em que:
GP =Gradiente de pressão de poros (lb/gal); GN = Gradi-

ente de pressão de poros normal (lb/gal); GOV = Gradiente 
de sobrecarga (lb/gal); Δt0 = Tempo de trânsito observa-
do; Δtn = Valor da reta normal para tempo de trânsito.

A pressão de fratura é definida como a pressão, na 
qual, a rocha irá fraturar mecanicamente. O gradiente de 
pressão de fratura determina os valores máximos que a 
rocha suporta antes de ocorrer seu falhamento mecânico 
(FERREIRA, 2010).

A indústria do petróleo utiliza, basicamente, dois mé-
todos para determinar o gradiente de fratura, que são: de 
forma direta ou indireta.

MEDIÇÃO DIRETA

O Leak off Test (LOT) foi utilizado na medição direta e 
consiste em aumentar  a pressão dentro do poço propor-
cionalmente ao volume do fluido que é bombeado para 
o interior do poço. Ao se atingir a pressão de absorção, 
ocorre um desvio de proporcionalidade e o bombeio é 
interrompido. A pressão de absorção é observada quan-
do a pressão sai de um comportamento linear. O gradi-
ente de fratura é calculado através da Equação 7.

Em que:
GF = Gradiente de pressão de fratura (lb/gal); ρeq = Peso 

do fluido equivalente na sapata (lb/gal); ρmud = Peso do 
fluido de perfuração utilizado no teste de absorção (lb/
gal); PA = Pressão de absorção (psi); Dcg = Profundidade 
vertical da sapata (m).
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MEDIÇÃO INDIRETA

O método indireto para se obter o gradiente de 
pressão de fratura permite que o cálculo seja realizado 
ao longo de todo o poço. No entanto, simplificações são 
feitas, devido ao não conhecimento de informações ne-
cessárias para os cálculos.

Neste trabalho, o método escolhido foi o de tensão 
mínima, por ser mais simples; por esse motivo, é bastante 
utilizado para determinar o gradiente de fratura, como 
pode ser observado pelas Equações 8 e 9, desenvolvidas 
por Hubert & Willis (1957).

Em que:
GF = Gradiente de pressão de fratura (lb/gal); GP = 

Gradiente de pressão de poros (lb/gal); K = relação entre 
as tensões efetivas horizontal e vertical; GOV = Gradiente 
de sobrecarga (lb/gal); PA = Pressão de absorção (LOT) 
(psi); PP = Pressão de poros (psi); σOV = Pressão de so-
brecarga (psi).

Para que se possa calcular o valor de K em cada ponto 
da formação com o intuito de se obter o gradiente de 

pressão de fratura em qualquer profundidade, são uti-
lizadas correlações de valores de K versus profundidade 
de sedimentos com a ajuda da Equação 9 e, em seguida, 
é traçada uma curva que melhor se ajuste. O resultado 
dessa correlação fornece a Equação 10.

Em que:DS = Profundidade de sedimentos; c e d = 
Parâmetros de ajuste.

4 - MEtodoloGia

Neste trabalho, foram analisados dados de um poço 
localizado na bacia Sergipe-Alagoas. Obedecendo ao 
critério de confidencialidade na utilização dos dados, o 
poço foi chamado de X, fornecido pela empresa Z. Essas 
informações foram processadas no Microsoft Office Excel 
2007.

Os dados fornecidos pela empresa Z são da perfila-
gem. Os perfis de interesse para o trabalho são os sônicos 
e densidade (RHOB), sendo, também, fornecidos dados 
de RFT e LOT de poços da bacia.

Para o cálculo dos gradientes, foram utilizadas equa-
ções que se completam até chegar ao gradiente de 
pressão de fratura; essas equações são apresentadas no 
fluxograma a seguir, o qual informa o passo a passo dos 
cálculos realizados. 

5 - aPrESENtaÇÃo E diSCUSSÃo doS 
rESUltadoS

Neste trabalho, foram analisados dados de um poço 
localizado na bacia Sergipe-Alagoas. Obedecendo ao 
critério de confidencialidade na utilização dos dados, 

o poço foi chamado de X, fornecido pela empresa Z. 
Essas informações foram processadas no Microsoft Of-
fice Excel 2007.

Os dados fornecidos pela empresa Z são da perfila-
gem. Os perfis de interesse para o trabalho são os sônicos 
e densidade (RHOB), sendo, também, fornecidos dados 
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de RFT e LOT de poços da bacia.
Para o cálculo dos gradientes, foram utilizadas equa-

ções que se completam até chegar ao gradiente de 

pressão de fratura; essas equações são apresentadas no 
fluxograma a seguir, o qual informa o passo a passo dos 
cálculos realizados. 

A pressão de poros apresentou alguns valores negativos, 
que podem ter ocorrido devido à curva de tendência de com-

pactação normal, apresentada na Figura 2, ou pelo valor da 
constante de Eaton, que é igual a 3 para o Golfo do México.

Figura 1 - Gradiente de sobrecarga sônico x RHOB

Figura 2 - Curva de tendência de compactação normal do poço X
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Os dados e a Figura 3 com o gradiente de pressão de 
poros calculados e medidos serão apresentados a seguir. 
Estes tiveram uma diferença relativamente grande para 

a profundidade de 953,2 m e uma diferença menor para 
as demais profundidades, em que foi executado o RFT, 
como mostra a Tabela 2. 

Os dados do gradiente de fratura são apresentados na 
Figura 4. Para a elaboração da curva de tendência expo-
nencial de K, foram utilizados poços de correlação, tendo 

em vista que só foi fornecido o teste de absorção em um 
único ponto para o poço em estudo. Isso faz com que a 
curva de tendência exponencial não seja a mais adequada.

O gradiente de pressão de fratura não depende, di-
retamente, de constantes empíricas, como as utilizadas 
para os demais gradientes. No entanto, para que se pos-
sam estimar os valores do gradiente de fratura, é preciso 

utilizar os gradientes de sobrecarga e poros, uma vez 
que, quanto mais preciso eles forem, mais real será o gra-
diente, admitindo que a curva de tendência exponencial 
seja a mais real possível.

Figura 3 - Gradientes de sobrecarga, de poros e RFT para o poço X

Figura 4 - Janela operacional elaborada para o poço X

        Profundidade (m) GP (Calculado) GP (Medido)

Tabel 2 - Gradiente de poros calculados e medidos no poço X

953,2

993,2

1023,9

4,83

7,14

8,07

8,35

8,34

8,35
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Foram efetuados alguns cálculos para o gradiente de 
pressão de poros, para orientação de futuros trabalhos 
com o intuito de adequar o coeficiente de Eaton para a 

bacia Sergipe-Alagoas. Foram utilizados valores de 2; 1,8; 
1,5 e 1,2; pode ser visto, na Tabela 3, uma comparação 
com os pontos em que ocorreu o RFT para o poço X.

6 CoNClUSÕES E rECoMENdaÇÕES

Como neste trabalho os dados analisados foram de 
um único poço, não foi possível apresentar testes es-
tatísticos que validassem a utilização das correlações 
empíricas na bacia Sergipe-Alagoas. No entanto, vale res-
saltar que os dados perfil de densidade, pressão de po-
ros (RFT) e pressão de fratura (LOT) são dados medidos 
(experimentais) da área. Portanto, uma aproximação en-
tre os valores medidos e os calculados torna-se uma boa 
ferramenta para avaliar a aplicação dessas correlações na 
bacia em estudo.

O gradiente de pressão de sobrecarga calculado uti-
lizando a equação de Gardner teve valores próximos do 
que foi medido a partir do RHOB. Os resultados mostram 
que a equação de Gardner é satisfatória para o cálculo 
do gradiente de sobrecarga dos poços da bacia Sergipe-
Alagoas, usando as constantes estabelecidas para o Golfo 
do México, visto que a diferença entre as duas curvas é 
pequena. No entanto, pode ser feito um ajuste fino, a fim 

de se obter um valor ainda mais próximo do real. 
O gradiente de pressão de poros é aquele em que se 

pode ter o maior número de erros, já que é necessária 
a construção da curva de compactação normal, que foi  
elaborada manualmente, sem a ajuda de nenhum soft-
ware. Além desse problema, existem outros fatores, 
como o gradiente normal e o expoente de Eaton, que de-
pendem da área em estudo. 

Os valores calculados com o expoente de Eaton igual a 3 
se apresentaram mais discrepantes, em relação aos valores 
medidos. Já a utilização do expoente igual a 1,2 mostrou 
resultados mais próximos dos valores medidos no poço X, 
evidenciando, assim, que um expoente mais próximo de 
um é o mais adequado para a bacia Sergipe-Alagoas. 

Um dos problemas com os dados do gradiente de fra-
tura está nos valores do teste de absorção, que são uti-
lizados para a construção da curva K. Para a construção 
dessa curva, é indicado um número mínimo de quatro 
pontos, para que se obtenha uma curva de tendência ex-
ponencial com mínimo de precisão.

        Profundidade (m) GP (2) GP (1,8) GP (1,5) GP (1,2) RFT

Tabel 3 - Variação do coeficiente de Eaton para o poço X

953,2

993,2

1023,9

6,19

7,61

8,21

6,82

7,84

8,29

6,44

7,71

8,24

7,18

7,98

8,33

8,35

8,34

8,35
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REsUmO
A cimentação de um poço de petróleo pode ser definida como um processo que é responsável pelo preenchimento do 
espaço anular entre as paredes do poço e os tubos de revestimento. Essa etapa de completação é de fundamental 
importância para evitar a migração de fluídos presentes nas mais diversas áreas permeáveis que são atravessadas 
pelo poço. nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo formular e caracterizar uma pasta para cimentação 
primária de um poço onshore. Para tanto, foram necessários planejar e executar os processos de formulação, mistura 
e homogeneização, ensaios reológico e de filtrado da pasta de cimento, bem como os testes de espessamento, 
água livre, estabilidade e resistência à compressão pelo método ultrassônico. A partir dos experimentos realizados, 
formulou-se uma pasta de acordo com os padrões da American Petroleum Institute; as análises do filtrado indicam 
que este se encontra dentro dos limites desejados; determinou-se o tempo de bombeio e o tempo de pega, além 
de que se constatou que não ocorreu a formação de água livre. Portanto, verifica-se que a pasta formulada ao 
longo da pesquisa apresenta propriedades especificas nos estados liquido e sólido. No primeiro momento, atende às 
condições operacionais e às exigências de substituição de fluido de perfuração. Quando em estado sólido, apresenta 
baixa permeabilidade e resistência às condições de pressão e temperatura do fundo do poço.

Palavras-chave: cimentação. Poço onshore. Pasta para cimentação primária.

AbstrAct
The cementing of an oil well may be defined as a process that is responsible for filling the annular space 
between the walls of the borehole and casing tubes. This completion stage is of fundamental importance to 
prevent migration of fluids present in several permeable areas that are crossed by the well. In this context, this 
study aims to develop and characterize a primary pulp cementing of an onshore well. To do so, it must plan and 
implement the processes of formulation, mixing and homogenizing, rheological testing and filtered from the 
cement paste and the thickening tests, free water, stability and compressive strength by ultrasonic method. 
From the experiments, a slurry made according to the standards of the American Petroleum Institute, the 
analysis of the filtrate indicated that this is within the desired limits, determined the pumping time and setting 
time, and note that there was no formation of free water. Therefore, it appears that the pulp made during the 
research shows specific properties of liquid and solid states. At first, meets the operational conditions and 
drilling fluid replacement requirements. When in solid state, it has low permeability and resistance to pressure 
conditions and downhole temperature.
 
Keywords: Cementation. Onshore Well. Primary Pulp Cementing.



  Ano 3, n. 2, p. 41-52, abr./set.2015  ISSN 2316-668    43

     1- iNtrodUÇÃo

A cimentação de um poço de petróleo pode ser defin-
ida como um processo que é responsável pelo preenchi-
mento do espaço anular entre as paredes do poço e os 
tubos de revestimento. Conforme Thomas (2001), essa 
etapa do processo de completação é de fundamental 
importância para evitar a migração de fluídos presentes 
nas mais diversas áreas permeáveis que são atravessa-
das pelo poço, além de formar uma espécie de selo no 
fundo do poço, proporcionando, dessa forma, a correção 
de desvios provenientes da formação e da perfuração. 
Para a execução da cimentação, é realizado o bombea-
mento de cimento e água através dos tubos de revesti-
mento. A pasta de cimento utilizada nesse processo é 
composta por cal, sílica, alumina e óxido de ferro, sendo 
que essa composição pode ser alterada de acordo com 
as características físicas e químicas do local perfurado; 
ressalta-se, também, que a cimentação pode interferir 
nas características da formação geológica, bem como na 
seletividade dos fluidos explotados. Dentro desse pro-
cesso, podem-se distinguir os tipos de cimentação; Couto 
(2004) cita a cimentação primária e a secundária. Assim, 
faz-se necessário abordar o assunto em questão, devido a 
sua importância para a execução das atividades do poço.

A cimentação primária é uma das etapas mais impor-
tantes durante o processo de completação do poço, visto 
que esta tem como objetivo principal promover a fixa-
ção dos tubos de revestimento e assegurar uma maior 
eficiência durante a execução das etapas seguintes. Além 
disso, Santos (2013) afirma que, por se tratar de um pro-
cesso delicado, o surgimento de problemas nesse pro-
cedimento pode desencadear perdas significativas quan-
to à produção e à manutenção do reservatório.

Mediante tais discussões, o presente trabalho tem por 
objetivo formular e caracterizar, a partir da avaliação da ho-
mogeneização, ensaios reológico e de filtrado da pasta de 
cimento, bem como os testes de espessamento, água livre, 
estabilidade e resistência à compressão pelo método ul-
trassônico para cimentação primária de um poço onshore.

2 MEtodoloGia

2.1 ForMUlaÇÃo daS PaStaS dE CiMENto

Para atender a exigências da operação de cimentação, 

as pastas de cimento devem ser projetadas para apre-
sentar propriedades específicas, tanto durante o estado 
líquido, quanto no estado sólido. Por isso, dentre os adi-
tivos químicos utilizados, têm-se os aceleradores, estes 
são aditivos químicos utilizados para reduzir o tempo de 
espessamento de pastas de cimento. O acelerador mais 
comum é o cloreto de cálcio, mas outros sais de cloreto 
também agem como acelerador de pastas de cimento, 
assim como carbonatos, silicatos e aluminatos.

Constantemente, são utilizados os retardadores, esses 
aditivos são empregados para aumentar o tempo de es-
pessamento, de modo a permitir que toda a pasta seja 
bombeada para a posição programada. A classe mais co-
mum de retardadores são os sais derivados do ácido lig-
ninossulfônico. Há, também, a aplicação de dispersantes, 
visto que as pastas de cimento são dispersões bastante 
concentradas de sólidos em água. Outros aditivos muito 
importantes são os controladores de filtrado; são adicio-
nados a pastas de cimento para reduzir o volume de líqui-
do que é perdido para formações geológicas permeáveis.  

2.2 MiStUra E HoMoGENEiZaÇÃo da PaSta

Inicialmente, preparou-se a água de mistura (água e 
aditivos) com a seguinte sequência: água, antiespumante, 
dispersante, controlador e retardador, com uma porcenta-
gem de erro de, mais ou menos, 0,01. O controlador foi adi-
cionado, aos poucos, à mistura, no misturador com rotação 
de 1000 rpm; já que é um polímero (geralmente derivado 
da celulose), precisa de um certo tempo para se expandir, 
portanto, ficou 3 minutos nessa rotação. Em seguida, o ci-
mento foi adicionado através de um funil, sob uma taxa 
uniforme com uma rotação de 4000 rpm, durante 15 se-
gundos. Sem interrupção (controlado pelo temporizador 
do misturador), a velocidade de rotação aumentou para 
12000 rpm e a pasta foi agitada durante 35 segundos.

Antes do condicionamento da pasta, foi garantido, 
através da balança de lama pressurizada, que a sua densi-
dade era realmente de 15,6 lb/Gal. Após essa verificação, 
fez-se a homogeneização da pasta, a qual foi realizada 
em uma célula de consistômetro atmosférico Chandler 
(modelo 1200), à temperatura ambiente 74ºF até a tem-
peratura de teste 99ºF, durante 20 minutos (tempo pa-
drão), simulando o deslocamento do cimento. Após o 
condicionamento, as pastas foram destinadas aos en-
saios. A Figura 01 apresenta o fluxograma do processo de 
homogeneização da pasta:

Figura 1 - Fluxograma homogeneização da pasta

Fonte - Autoria própria, 2014
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2.3 ENSaio rEolÓGiCo

Após homogeneizadas, as pastas foram colocadas 
em copo térmico e cisalhadas em viscosímetro, apli-
cando-se várias taxas de velocidade, de acordo com 
a Norma API. Nessas condições, e com a temperatura 
de 99ºF, foram feitas leituras ascendentes e descen-
dentes da deflexão do viscosímetro. Após 10 segundos 
de rotação a 3 rpm, efetuamos a leitura inicial. E, em 
seguida, todas as leituras restantes após 10 segundos 
na velocidade de teste em ordem crescente de rota-
ção até o limite de 300 rpm. Concluíram-se as leituras 
após 10 segundos na velocidade de teste em ordem 

decrescente de rotação até o limite de 3 rpm. A mu-
dança para a próxima velocidade deve ser feita imedi-
atamente após a tomada de cada leitura.

Em seguida, realiza-se o recondicionamento da pas-
ta por 1 minuto a 300 rpm, para determinação dos géis 
da pasta de cimento. Desligou-se o viscosímetro por 10 
segundos, ajustando-o para uma rotação de 3 rpm. Foi 
registrada a deflexão máxima observada imediatamente 
após o início da rotação do aparelho (gel inicial - Gi). Para 
finalizar, o aparelho foi desligado por 10 minutos, regis-
trando a deflexão máxima observada imediatamente 
após o início da rotação do aparelho (gel final – Gf). A 
figura 02 mostra o fluxograma desse processo:

2.4 ENSaio Filtrado

Nesta etapa, a pasta foi colocada em uma célula do 
filtro prensa, seguindo as normas API, a uma temperatura 
de 99ºF. Submissão a uma diferença de pressão de 1000 

psi, durante período de 30minutos. Após esse procedi-
mento, multiplica-se o valor por 2, pois a célula especí-
fica é o dobro da que é utilizada no laboratório. O fluxo-
grama, apresentado pela figura 03, apresenta as etapas 
desenvolvidas no processo de filtrado:

2.5 tEStE dE ESPESSaMENto

Após a preparação da pasta, houve a lubrificação e 
a montagem da célula cilíndrica para  ecebe-la. A pasta, 
então, foi vertida na célula, a qual foi fechada e, em se-
guida, colocada sobre a mesa rotativa dentro da câmara 
de pressão. Em seguida, colocou-se o termopar e pro-
gramou-se o consistômetro pressurizado de acordo com 

as condições de teste pré-determinadas pelo simulador 
Schedule, baseando-se no gradiente gel térmico e de pro-
fundidade do poço. 

O teste começou em 350 psi e foi realizado até atingir a 
temperatura de 99ºF e uma pressão final de 1900 psi, por 
um período de 22 minutos. Os parâmetros foram mantidos 
constantes até a pasta de cimento atingir uma consistência 
de 100 Uc. A figura 04 apresenta o fluxograma do processo:

Figura 2 - Fluxograma de ensaio reológico

Figura 3 - Fluxograma de ensaio do filtrado

Figura 4 - Fluxograma do ensaio de espessamento

Fonte - Autoria própria, 2014

Fonte - Autoria própria, 2014

Fonte - Autoria própria, 2014
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2.6 tEStE dE ÁGUa liVrE

A pasta foi colocada em uma proveta até o nível de 
250 ml e foi tampada para evitar a evaporação. A proveta 
foi assentada sobre o apoio de vidro e colocada em um 

local isento de vibrações. Após duas horas de repouso, o 
volume da água sobrenadante, desenvolvido na proveta, 
é retirado e pesado em uma balança analítica. Para calcu-
lar o teor de água (%AL), utilize-se a equação 01; a figura 
05 expõe o fluxograma desse ensaio:

2.7 tEStE dE EStaBilidadE

Colocou-se a pasta dentro de três tubos decantado-
res previamente engraxados e vedados. Bateu-se, leve-
mente, no interior do cilindro, com um bastão de vidro, 

com o objetivo de eliminar as bolhas de ar aprisionadas. 
Completou-se o volume até o recipiente transbordar. Por 
fim, enroscou-se a tampa superior vazada, para levar o cil-
indro à câmara de cura com a água (tubo em banho Maria) 
à temperatura de poço estático (BHST), durante 24 horas.

Após o resfriamento, retirou-se a tampa superior do 
cilindro, eliminando-se os fluidos existentes no topo do 
cilindro e, com o auxílio de uma pipeta, injetou-se um 
volume de água, até completar o volume total do cil-
indro. Portanto, com o valor convertido em mm, obteve-
se o “rebaixamento do Topo”.

Em seguida, houve a retirada da pasta endurecida 
do molde. Fez-se, então, o corte do material em quatro 
partes iguais, identificando-as da seguinte forma: (I) 

Topo, (II e III) Intermediários e (IV) Fundo. Baseando-se 
no princípio de Arquimedes, cada seção foi presa a um 
suporte com garra, garantindo melhor precisão e estabi-
lidade; depois, foram imersas em água em um béquer. E, 
então, registrou-se o “peso da seção na água”. Logo após, 
cada seção foi rebaixada e apoiada no fundo do béquer, 
de modo que o fio não ficasse tensionado, e, então, foi 
obtido o “peso da seção no ar”. A figura 06 apresenta o 
fluxograma do teste de estabilidade:

Figura 5 - Fluxograma do ensaio de água livre

Figura 6 - Fluxograma do teste de estabilidade

Fonte - Autoria própria, 2014

Fonte - Autoria própria, 2014
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2.8 tEStE dE rESiStÊNCia À CoMPrESSÃo 
PElo MÉtodo UltraSSÔNiCo (UCa)

Para a realização do teste de resistência à compressão, 
fez-se, primeiramente, a calibração do equipamento Ul-
trasonic Cement Alnalizer (UCA); em seguida, lubrificaram-
se as paredes da célula com uma camada fina de graxa 
(à base de silicone), e, também, engraxaram-se as roscas 
superior e inferior da célula, certificando-se que todos 

os sistemas da célula estavam firmemente vedados. A 
partir disso, verteu pasta de cimento na célula de teste. 
Preencheu-se com água desde o topo da pasta de ci-
mento em teste até o indicador de nível, posicionado no 
topo da célula. A partir dos dados simulados obtidos pelo 
Schedule, foram realizados o aquecimento e a pressuriza-
ção. A resistência mecânica foi obtida em tempos de cura 
8h, 12h e 24h. A figura 07 mostra o fluxograma das etapas 
do ensaio de resistência à compressão pelo método ul-
trassônico:

3 rESUltadoS E diSCUSSÕES

3.1 CaraCtErÍStiCaS da PaSta

Esta seção irá discutir os resultados obtidos, tendo em 

vista a preparação da pasta, a interação entre os aditivos 
utilizados e a análise dos testes realizados, verificando 
se eles atingiram as condições de poço exigidas. As car-
acterizações do poço e da pasta estão apresentadas nas 
tabelas 01 e 02:

3.2 ForMUlaÇÃo da PaSta

Os aditivos que utilizamos para esta formulação 
foram: antiespumante, controlador, dispersante e re-
tardador de pega. Na primeira formulação, obteve-se o 
valor de densidade aparente de 275 Cp (300>180 cP) e 
de filtrado aproximadamente de 46 ml (abaixo do valor 
desejado). Ou seja, para a reformulação da pasta, foi 
necessário diminuir o controlador, com o objetivo de 
controlar menos a pasta (e com uma função secundária 
de redução de viscosidade), e, também, foi preciso au-
mentar o dispersante, para diminuir ainda mais a vis-

cosidade da pasta. Para os outros aditivos, não houve 
necessidade de variações, pois o antiespumante foi 
eficiente na sua função, uma vez que a densidade deu 
15,6 lb/galão (se houvesse muito ar aprisionado den-
tro do material, haveria uma redução na quantidade 
de massa, e aumentaria o volume, resultando em 
uma menor densidade e o antiespumante deveria ser 
variado). E, por fim, também não houve necessidade 
de variar o retardador de pega, pois, neste trabalho, é 
necessário apenas reportar o tempo de bombealidade. 
Os dados referentes à nova formulação estão dispos-
tos na tabela 03:

Figura 7 - Fluxograma do teste de resistência à compressão pelo método ultrassônico

Fonte - Autoria própria, 2014

Fonte: Autoria própria, 2014

Tabela 1 – Características do poço

Profundidade vertical 1000 metros

Gradiente geométrico (GG) 1,7 ºF/100 ft

Densidade da pasta 15,6 lb/gal

Fonte: Autoria própria, 2014

Tabela 2 – Características do Pasta

Reologia L300<180 cP

Filtrado Entre 60 e 100 ml em 30 minutos

Água livre Nula

Estabilidade API RPI10B

Tempo de corte e da resistência 24h por UCA
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3.3 tEStES rEolÓGiCoS

De acordo com o Modelo de Bingham, com os 
dados obtidos através do teste de reologia, foram 

adotadas as equações 1 e 2 para determinar as pro-
priedades e os parâmetros reológios da pasta de ci-
mento formulada. Os dados obtidos estão presentes 
na tabela 04:

Sabendo-se que a viscosidade aparente é dada, di-
retamente, através do L300, tem-se que a pasta apre-
sentou reologia fluída, pois L300 resultou em 173 cP, 
como é possível observar na tabela 04. Portanto, o 
valor obtido é menor do que o valor estimado de 180 
cP. Isso implica dizer que o aumento da concentração 
do dispersante (comparando à pasta hipotética com 
a formulação utilizada) influenciou, positivamente, 
para o sucesso da pasta, uma vez que a sua função é 
reduzir a viscosidade da pasta de cimento, provocan-
do a separação de partículas. Outro fator que ajudou 
foi a redução da concentração do controlador, pois 
esse aditivo também tem como função (secundária) 

reduzir a viscosidade da pasta e, portanto, aumentan-
do a sua fluidez.

3.4 Filtrado

O teste de filtrado permitiu observar que a formula-
ção utilizada também é satisfatória para tal condição. 
Pois, como mostra a tabela 5, o valor de filtrado foi de 
90 ml/30 min, dentro, portanto, do valor desejável (entre 
60 e 100 ml/30 min). Tal fator mostra que a concentração 
do controlador está adequada e que ele está sendo efici-
ente em sua função, uma vez que ajuda a reter a perda de 
água da pasta para a formação.

Fonte: Autoria própria, 2014

Tabela 4 – Leituras ascendentes e descendentes da deflexão do viscosímetro com rotação variando de 3 a 300 rpm.

REOLOGIA

T (oF) 99°F

rpm Asc. Desc. Média

300 173 - 173

200 112 116 114

100 62 62 62

60 35 36 35,5

30 22 19 20,5

20 17 15 16

10 10 6 8

6 7 4 5,5

3 4 2 3

Fonte: Autoria própria, 2014

Tabela 3 – Formulação da pasta

Vol. Esp. CAMPO LABORATÓRIO

Aditivo (gal/lb) Concentração (gpc ou %) Massa (g) Volume (ml)

Cimento 0,0382 68,4 % em peso 767,69 244,7

Água 0,1202 5,0418 gpc 343,63 343,6

Antiespumante 0,1223 0,015 gpc 1,00 1,0

Dispersante 0,1130 0,060 gpc 4,34 4,1

Controlador 0,1997 0,350 % 2,69 4,5

Retardador 0,1099 0,030 gpc 2,23 -

Massa específ. (lb/gal) 15,6 Vol. pasta (ml) 600,0 1121,6 598,0

PROPRIEDADES CALCULADAS

Massa específ. (lb/gal): 15,6 Água de mistura (gpc): 5,1825

Fator água-cimento (%): 44,76 Rendimento (pé3/pé3): 1,1728
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Fonte: Autoria própria, 2014

Tabela 5 – Resultados obtidos através do teste de filtrado e condições do teste.

FILTRADO

Temperatura ( oF) 180

Pressão (psi) 1000

Volume (ml) 45

Tempo (min) 30

Filtrado (ml/30min) 90

3.5 ESPESSaMENto

Os dados de consistometria da pasta em uso estão 
descritos na tabela 6. Como este trabalho tinha como 

objetivo a determinação do tempo de bombeio e pega 
(gráfico 1), não foi necessário variar o aditivo retardador 
de pega, uma vez que não precisou reduzir a cinética de 
reação de hidratação.

Através do gráfico, pode-se observar que o Tempo 
de Bombeabilidade (50Uc) foi de 5 horas e 28 minu-
tos, enquanto que o tempo de espessamento (100Uc) 
foi de 6 horas e 2 minutos. Esses valores são muito im-
portantes para que se saiba a margem de tempo para 
trabalhar com a pasta em campo. Nota-se que, para 
adquirir 50 Uc, levou muito tempo (5h horas e 28 min.), 

porém, de 50 Uc para 100 Uc, que é o tempo de pega, 
foi rápido (34 minutos); a partir de 50 Uc, a consistência 
é elevada e a bombeabilidade vai sendo dificultada; de 
50 Uc até 100 Uc, consegue-se bombear, mas com alta 
resistência. Chegando em 100 Uc, não há mais trabal-
habilidade, uma vez que a pasta passa do estado fluído 
para o estado sólido.

Fonte: Autoria própria, 2014

Tabela 6 – Resultados obtidos através do teste de Espessamento

Bombealidade  0% 25% 50% 75%

Consistência(UC) 17 17 16 17

TE(min) 0 90 180 270

Gráfico 1 - Teste de Espessamento

Fonte - Autoria própria, 2014
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3.6 ÁGUa liVrE

Como mostra a figura 08, não houve a formação de 

água livre da pasta formulada.

3.7 EStaBilidadE

Conforme indica a norma API, se a diferença entre as 
seções (fundo menos o topo) for maior ou igual que 0,5 

lb/Gal e o rebaixamento do topo da pasta for maior > 
5mm, a pasta é dita instável e deve ser reformulada. Os 
resultados de estabilidade para a pasta formulada encon-
tram-se na tabela 07:

3.8 tEStE dE rESiStÊNCia À CoMPrESSÃo 
MÉtodo UltraSSÔNiCo (UCa)

O tempo de trânsito é continuamente monitorado. A 
resistência à compressão é calculada internamente, através 
das correlações de tempo de trânsito do processado.

Figura 8 - Inexistência de água livre

Fonte - Autoria própria, 2014

Fonte: Autoria própria, 2014

Tabela 7 – Resultados da medida de estabilidade da pasta formulada

ESTABILIDADE

Seco Imerso  (lb/gal)

Topo 45,8 24,21 15,79

Interm. I 47,36 24,73 15,98

Interm. II 47,63 24,61 16,15

Fundo 48,9 24,34 16,77

Rebaixamento

Vol. (ml) 0,96 Altura (mm) 1,96
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Gráfico 2 - Comportamento da resistência à compressão

Fonte - Autoria própria, 2014

4 - CoNSidEraÇÕES FiNaiS

A partir das características do poço trabalhado du-
rante o estudo de caso, foi formulada e caracterizada 
uma pasta de cimentação de acordo com os padrões 
do American Petroleum Institute, de modo que se ad-
equasse às características da formação rochosa, bem 
como às condições de pressão e temperatura do interior 
do poço, garantindo, assim, maior segurança para os pro-
cedimentos posteriores.

A pasta preparada ao longo da pesquisa apresenta 
características específicas que variam junto à mudança 

do estado físico. No primeiro momento, verifica-se que 
a pasta atende às condições operacionais e às exigências 
de substituição de fluido de perfuração. Já no estado só-
lido, é possível assegurar a baixa permeabilidade, além 
de alta resistência às condições de pressão e temperatura 
presentes no fundo do poço.

Tais resultados foram obtidos devido a uma série de 
fatores diretamente relacionados à formulação. Den-
tre eles, a viscosidade e densidade (173 cP), controle da 
perda de água para a formação (90 ml/30 minutos), boa 
estabilidade (1,96 mm de rebaixamento) e inexistência de 
água livre.
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REsUmO
O presente artigo tem como objetivo fazer uma análise da cidade de Mossoró e uma síntese do seu papel econômico 
dentro do estado do Rio Grande do norte ao longo dos séculos XIX ao XXI, além de tentar revelar até que ponto a 
cidade se insere dentro da nova lógica global em que o estado está submetido. Para tanto, além do referencial 
empírico baseado especialmente nos trabalhos de José Lacerda Alves Felipe, fizemos uso de vários trabalhos 
produzidos sobre a cidade por diversos autores, especialmente Denise Elias e Aristotelina Rocha. Percebemos 
que a cidade sempre teve um papel de destaque dentro da economia potiguar e que, embora sua população 
esteja prestes a ser ultrapassada pela de Parnamirim, na região metropolitana da capital (segundo o IbGE), a 
cidade vai continuar tendo um peso econômico considerável e difícil de ser acompanhado por outros municípios 
potiguares. Para dar crédito a nossa colocação, revelamos, neste artigo, a participação de mossoró na produção 
das chamadas economias tradicionais e modernas do estado, procurando entender como a cidade absorve as 
verticalidades impostas pelo novo momento econômico da economia brasileira e internacional.

Palavras-chave: mossoró. Rio Grande do norte. Economia. cidade média.

AbstrAct
This article aims to analyze the town of Mossoró and a summary of its economic role within the state of Rio 
Grande do Norte during the XIX to XXI, besides trying to prove how far the city falls within the new overall logic 
in which the state is subject. For that, beyond the empirical reference based primarily on the works of José 
Lacerda Alves Felipe, we also made use of various works produced over the city by several authors, especially 
Denise Elias and Aristotelina Rocha. We realized that the city always had a prominent role within the economy 
and Natal, although its population is about to be overtaken by Parnamirim, in metropolitan capital (according 
to IBGE) the city will continue to have a significant economic burden and difficult to be accompanied by other 
municipalities of Rio Grande do Norte. To give credit to our placement revealed in this article, the participation 
of Mossoró economies in the production of the so-called traditional and modern state, focusing on how the city 
absorbs the uprights imposed by the new economic times for the Brazilian and international.

Keywords: Mossoró. Rio Grande do Norte. Economics. Average City.



  Ano 3, n. 2, p. 53-63, abr./set.2015  ISSN 2316-668    55

     1- iNtrodUÇÃo

Berço do que já foi outrora a maior das capitanias he-
reditárias do período colonial, o estado do Rio Grande do 
Norte é hoje um dos menores estados do país, ocupando 
uma área que representa apenas de 0,6% do território na-
cional. Situado a leste da região Nordeste, o Rio Grande 
do Norte possui uma posição geográfica privilegiada, por 
ser o estado mais próximo da África e do continente eu-
ropeu. Além da posição geográfica privilegiada, o estado 
conta com uma série de outras vantagens naturais, tais 
como: grande luminosidade (o que garante um enorme 
potencial para a produção de energia solar, para o tur-
ismo e para a produção de fruta irrigada), ventos constan-
tes, grande salinidade do mar, solos férteis nas chapadas, 
vales úmidos, recursos minerais, tais como petróleo, gás-
natural, ferro, dentre outros.

  Porém, muitas dessas potencialidades esbarram na 
infraestrutura do estado que, além de ser precária, é 
extremamente concentrada, não gerando desenvolvi-
mento para as mesorregiões de forma homogênea. No 
entanto, contrário a essa tendência de concentração de 
investimentos, que é nacional, vemos, paralelamente, um 
grupo de cidades do interior do Brasil que crescem bem 
acima das cifras nacionais, são as chamadas “cidades mé-
dias”1, que possuem entre 100 e 500 mil habitantes, como 
é o caso de Mossoró, no oeste potiguar.

O município de Mossoró é um dos mais ricos, não só 
do estado do Rio Grande do Norte, mas de todo o inte-
rior da região Nordeste. Ao longo de sua história, sua 
economia esteve ligada a vários ciclos econômicos: já foi 
uma cidade de tropeiros, empório do algodão, grande 
produtora de derivados da carnaúba. Já teve, também, 
como principal economia o sal. Hoje, merecem destaque 
a produção petrolífera e a fruticultura irrigada. Tudo isso 
ajuda a entender o papel de Mossoró para a organização 
sócio-econômica do estado do Rio Grande do Norte, que 
é o objeto de estudo deste trabalho.

2- UM BrEVE HiStÓriCo ECoNÔMiCo do rio 
GraNdE do NortE

Assim como em outros estados da região Nordeste, o 
binômio cana-de-açúcar/gado foi responsável pelo po-
voamento do litoral leste e do interior do Rio Grande do 
Norte, respectivamente. Enquanto a cultura canavieira 
promoveu uma ocupação humana na região mais úmida 
do estado, beneficiando-se de um solo mais propicio e 

de índices pluviométricos mais favoráveis, a pecuária vai 
desenvolver-se no sertão, área mais seca e de solo pe-
dregoso e, em tese, sem importância para a atividade 
canavieira. 

 Apesar da grande importância econômica e social 
que a atividade canavieira representava para o estado, o 
Rio Grande do Norte nunca foi um dos maiores produ-
tores nacionais dessa mercadoria. Mesmo assim, tal ativi-
dade econômica implantou, no estado, uma organização 
de espaço que deixou uma herança profunda, a institu-
ição do latifúndio e a produção econômica voltada para 
o mercado externo. 

A pecuária também foi de suma importância para a 
organização espacial do estado; graças a ela, vários mu-
nicípios potiguares surgiram, dentre eles: Currais Novos, 
Pau dos Ferros, Campo Grande e tantos outros das, hoje, 
mesorregiões Centrais e Oeste potiguar, que se desta-
caram no cenário regional como “oficinas de carne seca” 
(FELIPE, 1980, p. 22).

Ao lado dessas duas grandes economias, também é 
interessante ressaltar o desenvolvimento da cotonicul-
tura, que, no estado, desenvolveu-se especialmente no 
semiárido, em consonância com o gado. A produção de 
algodão tornou-se importante para abastecer as indús-
trias têxteis inglesas, desestabilizadas pela guerra civil 
estadunidense. De grande importância para o estado, 
tal economia promoveu um rápido desenvolvimento de 
várias cidades nordestinas, dentre elas, Mossoró.  Após 
sucessivas crises, a cotonicultura vai perdendo espaço na 
economia nordestina e se torna, praticamente, incipiente 
na década de 1970. O que essa atividade econômica teve 
de semelhante com as duas já mencionadas foi a capaci-
dade de gerar uma organização espacial em torno dela 
e de produzir para si um território. Mesmo entrando em 
declínio, como já foi dito, é inegável sua contribuição 
para a consolidação do cenário econômico potiguar no 
século passado.

Dentre outras atividades econômicas, essas três mere-
cem destaque nesta primeira parte do texto, por serem 
classificadas como “fundadoras” do espaço potiguar (FE-
LIPE, 2002). Porém, cabe ressaltar que a crise que as aba-
lou, especialmente durante a década de 1960, diante da 
mudança estrutural da economia nacional, como um todo, 
vai permitir a sobreposição de outras atividades econômi-
cas, que vão ganhar espaço dentro de um cenário que é 
fruto de uma nova Divisão Internacional do Trabalho, mais 
voltada para o mercado nacional (região Sudeste), e per-
mitir, também, que atividades mineradoras, extrativistas e 
agropecuárias ganhem espaço no estado.

1 Não há um consenso sobre o conceito de cidade média, tomamos por base o estudo do ReCiMe (Rede de Pesquisadores sobre Cidades Médias) encontrado 
em SPÓSITO, M. Encarnação Beltrão (Org.). Cidades Médias: espaços em transição. São Paulo: Expressão Popular, 2007.
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Esse fenômeno agroexportador, voltado 
para o mercado interno, ou seja, para abastecer 
indústrias do Sul/Sudeste, insere o estado em um 
novo momento econômico, não só pela transfer-
ência de uma divisão internacional do trabalho 
para uma divisão interna, mas, principalmente, 
por conta desse novo destino das nossas mer-
cadorias exigirem um beneficiamento diferen-
ciado do que existia com as exportações para o 
mercado externo (FELIPE, 2010, p. 27). 

Essa mudança drástica do perfil econômico do Rio 
Grande do Norte promoveu a falência das chamadas eco-
nomias tradicionais e, consequentemente, uma crise da 
já modesta economia potiguar. Mas, tal qual a crise de 
1929 foi importante para a reestruturação da economia 
brasileira, a crise das economias tradicionais do estado 
desencadeou reações, por parte dos agentes locais, para 
sucedâneos para a crise (FELIPE, 2010, p. 35). Segundo 
José Lacerda Alves Felipe, a primeira reação é representa-
da por uma industrialização promovida pelos incentivos 
da SUDENE – que priorizou a estruturação de um pólo 
têxtil no estado; e a segunda frente, concebida mediante 
a instituição de políticas públicas que concederam incen-
tivos não só para a construção civil, mas, também, para a 

estruturação de um pólo agroexportador.  
Importante destacar que tais incentivos provocaram a 

concentração das atividades econômicas nos dois maio-
res núcleos urbanos do estado, Natal e Mossoró, sendo o 
primeiro ainda mais beneficiado que o segundo, por con-
ter, dentre outras coisas, o poder de comando estadual, 
uma vez que é a sede do poder administrativo.

3 - a iMPortÂNCia dE MoSSorÓ No CENÁrio 
CoNtEMPorÂNEo da ECoNoMia PotiGUar 
E SUaS PriNCiPaiS ECoNoMiaS

Como foi dito anteriormente, uma das marcas do 
cenário econômico potiguar é a sua concentração es-
pacial, fato que pode ser observado, também, no que 
tange ao aspecto demográfico, uma vez que a rede ur-
bana norte-rio-grandense é extremamente descontínua, 
se comparada a outros estados, como Paraíba, Santa Ca-
tarina ou Espírito Santo. Nesses estados, que possuem 
dimensões geográficas parecidas com a do estado do 
Rio Grande do Norte, as atividades econômicas, assim 
como a população, são mais bem distribuídas no espa-
ço geográfico; a diferença de população entre os cinco 
maiores municípios não é tão grande e a capital exerce 
um poder de comando relativo.

Nessa tabela, podemos perceber como a população 
tende a se concentrar na área metropolitana da capital e 
no município de Mossoró, confirmando a tese apontada 
pelo IBGE do crescimento das chamadas “cidades médi-
as”, em detrimento dos municípios de menor porte, dis-
tantes da capital. Outro dado importante de ser revelado 
é que, embora Mossoró tenha aumentado consideravel-
mente sua população na última década (pulou de 213.841 
para 254.032 habitantes), seu crescimento demográfico 
está aquém do verificado em Parnamirim, que, em 2000, 
era de apenas 123.475 habitantes (pouco mais da metade 
da população verificada em Mossoró) e chegou à marca 
de 195.274 habitantes no censo de 2010. Ou seja, o órgão 
aponta que, se mantidos os índices, Parnamirim será a 
segunda cidade do estado (em relação à população) no 

próximo senso demográfico, em 2020. 
No entanto, é de grande valia esclarecer que o 

peso que uma cidade desempenha sobre seu estado 
ou região não diz respeito apenas ao seu contingente 
populacional (embora uma grande população, em vias 
de regra, signifique um maior mercado consumidor). 
Diferentemente de Parnamirim, Mossoró não está “su-
focada” por uma grande cidade, pelo contrário, é uma 
“cidade média” que está quase no epicentro de duas 
grandes capitais, Fortaleza e Natal (cerca de 270 km de 
distância de cada uma). Essa característica, por si só, 
impõem à cidade a necessidade de criar sua própria 
estrutura comercial, bancária, hospitalar, jurídica, de 
transporte, educacional dentre outras. E, além disso, 
ajuda a cidade a consolidar a sua região de influência, 

Fonte: Disponível no site http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao

Quadro 1 – Distribuída no espaço geográfico Potiguar

Cidades mais populosas do estado em 2000 Cidades mais populosas do estado em 2010

Natal 709.422 hab. Natal 785.722

Mossoró 213.841 hab. Mossoró 254.032

Parnamirim 123.475 Parnamirim 195.274

São G. do Amarante 69.342 hab. São Gonçalo do Amarante 86.151

Ceará-Mirim 62.238 hab. Macaíba 66.808

Caicó 56.886 hab. Ceará-Mirim 66.436
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que, segundo o estudo denominado Regic (Região de 
influência das cidades), elaborado pelo IBGE, em 2008, 
engloba o oeste potiguar e parte do leste cearense. 
Toda essa vasta área de influência de Mossoró para 

além dos limites estaduais só é possível dada à relativa 
distância de outras cidades de médio ou grande porte 
e graças ao crescimento econômico de Mossoró regis-
trado nos últimos anos.

Esses dois mapas, elaborados pelo IDEMA (Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente), 
ajudam-nos a entender a distribuição das atividades 
exportadoras do estado, praticamente concentradas 

nos municípios de Natal e Mossoró. Embora o IDEMA 
inclua, na chamada região Mossoroense e Litoral Ori-
ental, muitos municípios além dos já citados, sabemos 
que, praticamente, toda a produção voltada para a ex-

Mapa 1 - origem dos produtos exportados pelo RN, em 2005, por região.

Mapa 2 - origem dos produtos exportados pelo RN, em 2008, por região.
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portação é produzida por estes; sendo os demais com-
ponentes das regiões meros “coadjuvantes”.

Fazendo uma intersecção das informações conti-
das nesses dois mapas com os dados da tabela ante-
rior, cabe-nos uma observação: embora o município 
de Mossoró detenha pouco mais de 8% da população 
total do Rio Grande do Norte, que segundo o senso do 
IBGE/2010 é de 3.168.133 de habitantes, a sua região 
se destaca como produtora de 43% de tudo que o es-
tado exportou em 2008. Ou seja, enquanto o peso de-
mográfico de Mossoró, no Rio Grande do Norte, é rela-
tivo, se comparado a outros municípios do interior do 
Brasil, em seus respectivos estados (Campina Grande-

PB, Vila Velha-ES, Joinville-SC), seu peso econômico é 
preponderante.

Hoje, quando se fala no âmbito nacional, o nosso 
estado merece certo destaque, especialmente diante 
da sua produção de sal, camarão, petróleo e gás natu-
ral, frutas tropicais (especialmente melão) e no desen-
volvimento do turismo. Essas economias, com exceção 
do sal, são denominadas “economias modernas” do 
estado e figuram, hoje, como algumas das principais 
fontes de divisas do Rio Grande do Norte. A seguir, 
podemos observar os principais itens exportados pelo 
estado nos últimos anos:

Os números desconsideram a produção voltada para 
o mercado interno e, por isso, o desaparecimento de 
produtos de suma importância para a composição do 
nosso P.I.B, como o petróleo e o sal, nessas tabelas. 

Em recente trabalho, publicado no ano de 2010, de-
nominado “Agentes econômicos e reestruturação urbana 
e regional: Passo Fundo e Mossoró”, a pesquisadora De-
nise Elias faz um estudo do novo espaço mossoroense 
determinado pela produção cada vez mais globalizada 
da economia. Nesse trabalho, a autora revela a importân-
cia de três economias na organização do espaço mosso-
roense e, consequentemente, potiguar: fruticultura irri-
gada, petróleo e sal. (p. 104):

É importante lembrar que Mossoró é hoje o 
primeiro produtor brasileiro de petróleo com ex-
ploração em terra e o segundo em volume geral 
(terra e mar). Da mesma forma, concentra quase 
a totalidade da extração de sal do país, assim 
como é o principal produtor brasileiro de melão, 
voltado, em grande parte, para a exportação 
para a Europa e Estados Unidos.

Embora não sejam as únicas economias que mereçam 

destaque em um artigo sobre este município pujante, 
que é Mossoró, são essas as economias que o projetam 
no cenário econômico estadual e, por que não dizer, na-
cional. Damos continuidade ao estudo, fazendo uma su-
cinta explanação sobre esses três produtos e seus desdo-
bramentos no espaço mossoroense.

3.1 o Sal

Uma das economias que remontam à história de Moss-
oró é o sal, matéria-prima de fundamental importância para 
as “oficinas” da carne seca no passado; hoje, tal recurso é 
uma das “marcas” mais profundas da economia da cidade.

Diferentemente do que ocorre em outras partes do 
mundo, o sal potiguar é marinho e, por isso, até pouco 
tempo atrás, precisava de certo processo artesanal para 
ser produzido. A produção arcaica do sal foi quem em-
pregou boa parte dos flagelados pela seca de 1877 (FE-
LIPE, 1980, p. 39); eram milhares de famílias que trabalha-
vam de forma insalubre, e que retiravam dessa atividade 
econômica - mal remunerada - sua subsistência.

Beneficiadas pelos incentivos fiscais concedidos 
pela SUDENE e pela penetração gradativa do capital es-

Fonte: Dados fornecidos pelo IDEMA

Quadro 2 – Principais pautas de exportação do Rio Grande do Norte por valor 
de consumo, em ordem decrescente

2004 2006 2008

Petróleo Melão Melão

Camarão Castanha Castanha

Melão Camarão Consumo bordo

Castanha Petróleo Açúcar

Banana Banana Camarão

Confeitaria Açúcar Confeitaria

Peixe Álcool Álcool

Açúcar Confeitaria Banana

T-shirt Tecidos Lagosta

Tecidos Peixes Cobertor/manta
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Quadro 3 – Produção Petrolífera do Rio Grande do Norte (m³)

2000 5.048.943

2001 4.703.556

2002 4.586.433

2003 4.543.131

2004 4.625.350

2005 4.321.891

2006 3.842.095

2007 3.627.666

2008 3.550.463

2009 3.387.559

2010 3.014.641

trangeiro, as salinas foram lentamente se mecanizando 
e, consequentemente, aumentando sua produtividade. 
Hoje, podemos dizer que a produção e o transporte de sal 
– que se dá pelo Porto Ilha - do Rio Grande do Norte estão 
entre os mais modernos desse segmento no mundo.

Por outro lado, à medida que se aumentou a produ-
tividade nas salinas, foi caindo, de forma drástica, a ca-
pacidade de geração de emprego destas. O que trans-
formou em desempregados uma gleba de trabalhadores 
com pouca ou nenhuma especialização e que, mais tar-
de, foram parcialmente absorvidos pela fruticultura do 
vale do Assú e do pólo Mossoró-Baraúna. Muitos destes 
acabaram migrando para os maiores núcleos urbanos do 
estado, Mossoró e Natal, insuflando o circuito inferior da 
economia desses municípios. 

Outro aspecto que deve ser destacado é que, apesar 
do aumento da produtividade, houve uma concentração 
de produção. Basta dizer que a empresa Salinor (Salinas 
do Nordeste S/A) produz, sozinha, 45% do sal do país, se-
gundo trabalho realizado por Denise Elias (2010, p.183).

Hoje, o estado do Rio Grande do Norte produz cerca de 

5.870.000 toneladas de sal2; a maior parte dessa produção 
é destinada ao mercado interno (a indústria química e a 
pecuária são os principais setores econômicos que usam 
o sal potiguar no país) e apenas uma pequena parcela 
tem como destino o mercado externo; especialmente, é 
exportado para o auxilio do derretimento da neve nas es-
tradas dos Estados Unidos e Canadá. Além desses, outro 
país que vem comprando o sal potiguar é a Nigéria, país 
africano de mais de 100 milhões de habitantes que vem 
modificando suas legislações que tratam de gêneros ali-
mentícios e que vem estreitando os laços comerciais com 
o Rio Grande do Norte, dada a proximidade relativa. 

3.2 o PEtrÓlEo

Ultrapassado, recentemente, pelo Espírito Santo, o 
Rio Grande do Norte é, hoje, o terceiro produtor nacional 
desta commoditie (o primeiro é, isoladamente, o estado 
do Rio de Janeiro). Dados recentes divulgados no site da 
A.N.P (Agência Nacional do Petróleo) mostram a queda 
da produção do estado nos últimos anos:

Como se percebe, o Rio Grande do Norte seguiu em um 
sentido contrário do encontrado pelo resto do país, que, 
no geral, vem aumentando a sua produção a cada ano. 
Em nota, através do jornal Tribuna do Norte (25/02/2010), 
a Petrobrás afirmou que “a maioria dos campos terrestres 
do estado já está em produção há mais de 30 anos e é 
considerada madura para a indústria do petróleo. Portan-
to, a diminuição da produção está compatível com o grau 
de maturidade dos campos”.

Apesar dessa queda de produção, a exploração do 
petróleo é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores ve-
tores da economia do estado e, em particular, do município 
do Mossoró – maior produtor em terra do país, mesmo 
diante da maturidade dos seus poços. Algumas medidas 
já foram tomadas pela Petrobrás para tentar retomar a 

produtividade perdida no estado, como, por exemplo, a 
perfuração de novos poços e o aumento da pressão nos 
reservatórios (tal procedimento consiste em injetar vapor 
nos reservatórios e, assim, tornar o óleo menos viscoso e 
mais fino, ou seja, com maior mobilidade para a extração).

Seria difícil imaginar o peso econômico que o mu-
nicípio de Mossoró tem, atualmente, na sua região sem 
a produção dessa matéria-prima. Instalada na cidade 
desde a década de 1970, a Petrobrás é uma das empre-
sas mais dinâmicas do estado, capaz de movimentar 
toda uma cadeia produtiva que articula várias atividades, 
como: prospecção, perfuração de poços, transporte de 
material, aluguéis de imóveis, comércios de máquinas 
e equipamentos dentre muitos outros. Sem falar das 
várias empresas terceirizadas (nacionais e internacionais) 

1 Dado fornecido pelo Sindicato da Indústria da extração de Sal no estado do Rio Grande do Norte. Organização: Denise Elias.



60   Ano 3, n. 2, p. 53-63 abr./set.2015  ISSN 2316-6681

que, juntas com a estatal, injetam, no município (e, tam-
bém, no estado), milhões de reais, na forma de impostos 
diretos e indiretos, e geram milhares de empregos, e, 
consequentemente, renda. Enfim, podemos dizer que a 
produção petrolífera mudou, profundamente, a cara da 
cidade, trazendo migrantes de todas as partes do Brasil, 
e muitos até do exterior (muitos destes possuindo mão-
de-obra especializada e alto poder de consumo), contri-
buindo (ou não) para a qualidade dos serviços prestados 
na cidade (lojas, hotéis, restaurantes).

Dentre todos os benefícios advindos da produção 
petrolífera, o pagamento dos royalties3 é um dos mais 
importantes. Segundo o site da prefeitura de Mossoró, 
houve uma queda no repasse de royalties ao município 
que, em 2009, era de R$ 22 milhões e, em 2010, caiu para 
R$ 19 milhões, ou seja, queda de R$ 3 milhões4. Mesmo 
assim, essa é a segunda arrecadação mais importante 
para o município, atrás apenas do FPM (Fundo de Partici-

pação dos Municípios), que injetou, na cidade, uma cifra 
de R$ 51 milhões; está à frente do ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços) – este repassado 
pelo governo do estado, responsável pela injeção de R$ 
11 milhões. Como se vê, apesar da queda significativa do 
pagamento dos royalties, esse repasse fornece a Mossoró 
uma receita “extra”, incomum à maioria dos municípios 
brasileiros. Esses recursos são empregados, principal-
mente, em obras de infraestrutura e saneamento.

Vale também ressaltar que muitas ações realizadas no 
município, nos últimos anos, foram feitas através de parce-
rias entre a Prefeitura Municipal de Mossoró e a Petrobrás, 
em que cada uma delas contribuiu com 50% da verba total 
(ROCHA, 2007, p. 209), como, por exemplo, o Teatro Dix-
Huit Rosado, um dos principais pontos turísticos da cidade, 
que custou cerca de R$ 6.000.00,00 ao todo. A seguir, em 
mapa elaborado pela autora, está a localização das princi-
pais obras realizadas por essa parceria.

3   Compensação financeira, paga mensalmente por empresas concessionárias exploradoras de petróleo e gás distribuídos a estados e municípios.
4   <http://www.prefeiturademossoro.com.br/noticias.php?codigo=MTA1NA>, Acesso em dia 03 de Janeiro de 2011.
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Como podemos perceber, a Petrobrás já injetou, no 
município, uma quantidade imensa de recursos que 
contribuíram para dinamizar não só Mossoró, mas todo 
o Rio Grande do Norte. Porém, apesar de vários outros 
municípios potiguares também produzirem petróleo, al-
guns até mais que Mossoró, em nenhum outro a estatal 
consegue promover tantas implicações sócio-espaciais. 
Isso se deve ao fato de que, ao contrário do que ocorre 
em Alto do Rodrigues, Macau ou Areia Branca, por exem-
plo, em Mossoró há um poder de comando amparado 
pela rede logística, produção intelectual, rede de serviços 
e peso econômico que o município já possuía antes da 
chegada da Petrobrás. Sendo assim, enquanto que, na 
maioria dos outros municípios citados, os empregos e a 
renda gerados pela produção petrolífera (com exceção 
dos royalties) não conseguem dinamizar a economia lo-
cal, posto que os funcionários, os serviços e as mercador-
ias usadas vêm de outras cidades, em Mossoró essas de-
mandas provocaram desdobramentos que modificaram 
a realidade urbana e econômica, de modo que, mesmo 
que o recurso natural se esgote (o que realmente poderá 
acontecer daqui a 20 anos), já terá promovido mudanças 
irrefutáveis para o presente e o futuro da cidade.

3.3 a FrUtiCUltUra irriGada

Característica natural que, duramente, por muito tem-
po, foi erroneamente apontada como causa da pobreza 
na região Nordeste, a baixa pluviosidade que domina boa 
parte do estado é considerada, atualmente, uma das prer-
rogativas para o desenvolvimento da agricultura irrigada, 
com destaque para duas frutas: o melão e a banana.

A produção agrícola sempre esteve atrelada à eco-
nomia de todos os estados nordestinos, participando da 
organização social e espacial, como discutido anterior-
mente. Porém, só recentemente (e em alguns casos espe-
cíficos) esse setor da economia começou a se modernizar.

Diversas foram as tentativas de promover uma mod-
ernização econômica do estado, tanto no governo de 
Aluízio Alves (1961-1965), como no governo de Cortez 
Pereira (1971-1975), quase sempre com o uso do capital 
internacional – estadunidense. Porém, foi no governo do 
segundo que o meio rural ganhou mais destaque, através 
de parcerias firmadas entre o poder público e grandes 
agências de financiamento, como o BID (Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento) e o Banco Mundial.

Foi durante a década de 1970 que o Rio Grande do 
Norte passou pelo seu maior processo de moderniza-
ção rural, fruto de ações coordenadas pelo estado, jun-
tamente com empresas privadas, que tinham como pre-
tensão a produção de frutas tropicais para a exportação. 
Dentro desse contexto, três empresas privadas se desta-

cavam: a Maisa, a Frunorte e a Fazenda São João.
Um dos grandes precursores do desenvolvimento da 

fruticultura irrigada no estado foi Geraldo Rola, sócio de 
Nilso Sá, dono da Maisa. Sobre seu sócio, Nilson Sá rela-
tou (2003, p. 217):

Geraldo Rola foi a Israel e voltou para comentar 
o processo de agricultura irrigada da Maisa. Es-
tudioso no assunto conhecia o poder de fotos-
síntese da região, da fertilidade sãs terras, do 
potencial hídrico da bacia potiguar (estudo co-
ordenado por técnicos da Petrobrás, do Projeto 
RADAM Brasil e pelo IPT de São Paulo), optando 
imediatamente, pela cultura do melão, cuja res-
posta superou as expectativas.

Graças a esse pioneirismo aliado a muitos estudos e 
debates sobre a produção de frutas no semiárido nor-
destino, as potencialidades naturais começaram a ser 
aproveitadas, através da introdução de novas culturas e 
modernas práticas agrícolas.

Dentre todas as culturas implementadas no estado 
com fins comerciais, merece destaque o melão, ocupan-
do uma área considerável do noroeste potiguar (especial-
mente os municípios de Baraúna e Mossoró) e tem como 
destino principal o mercado externo – principalmente a 
Europa. 

Segundo o IDEMA, o melão foi a principal pauta de 
exportação do estado nos últimos anos, sendo, assim, um 
dos maiores responsáveis pela inserção do estado dentro 
da economia globalizada (em que as trocas de mercador-
ias entre as nações se tornam cada vez mais intensas). O 
escoamento da produção é feito, principalmente, pelo 
porto de Pecém-CE, uma vez que o estado não possui um 
porto dotado de boa infraestrutura para escoamento em 
larga escala. 

Segundo o senso agropecuário do IBGE, em 2009, 
o Rio Grande do Norte produziu 201.509 toneladas de 
melão, o que gerou uma receita de R$ 123 milhões de 
reais. Desse montante, cabe a Mossoró a produção de 
168.000 toneladas, que gerou uma receita de R$ 100 mil-
hões, no ano de 2009, segundo o órgão. 

Ao contrário de muitas outras cidades do país, como 
Rio Verde-GO, Rondonópolis-MT e Sorriso-MT, Mossoró 
não pode ser considerada uma “cidade do agronegócio”, 
pois essa não é a atividade econômica estruturante do 
município, mas é inegável o impacto social e econômico 
da fruticultura em Mossoró e região.

Mossoró está no centro de uma região onde o 
agronegócio encontra-se em expansão, polarizando 
municípios, não só potiguares, mas, também, cearenses, 
com seus serviços, mercadorias e material intelectual. De-
nise Elias ressalta tal influência em seu livro:
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Das novas dinâmicas sócio-espaciais advindas 
da difusão do agronegócio da fruticultura na 
região de influência de Mossoró, é possível ob-
servar a formação, ou antes, o reforço de uma 
região produtiva agrícola, comandada pelos 
agentes hegemônicos do agronegócio da fruti-
cultura. É importante destacar que essa não se 
restringe aos limites político-administrativos do 
Rio Grande do Norte, mas o ultrapassa (ELIAS, 
2010, p. 141).

A cidade conta com uma universidade federal, a UFER-
SA (Universidade Federal Rural do Semiárido), que tem 
vários cursos voltados para a produção agrícola e que 
muito contribui, do ponto de vista intelectual, para tal 
atividade, além de uma ampla rede de atividades decor-
rentes da expansão do agronegócio na região: centros 
comerciais, empresas de serviços agropecuários, serviço 
de telefonia rural, feiras e eventos (como a EXPORFRUIT), 
etc. Cabe ressaltar, também, o aumento do emprego for-
mal no campo, verificado nos últimos anos, que contribui 
para absorver boa parte da mão-de-obra desempregada 
pela modernização da salicultura do estado.

Torna-se inegável o papel social e econômico da fru-
ticultura para o estado nos últimos anos, mas, mesmo 
diante disso, é válido lembrar que tal atividade vem apre-
sentando modestos sinais de enfraquecimento, em vir-
tude do esgotamento do solo das regiões produtivas e, 
principalmente, da “guerra fiscal” travada pelos estados, 
o que tem levado várias empresas a se transplantarem 
para o vizinho Ceará, onde as alíquotas de ICMS são mais 
atraentes.

4 CoNSidEraÇÕES FiNaiS

Segundo dados colhidos no site do I.B.G.E, os estado 
do Rio Grande do Norte representam apenas 0,9% do 
P.I.B. nacional, porém, seguindo o rumo de outros es-
tados da região Nordeste, é um dos que mais cresce no 
país, em termos percentuais. Para muitos economistas, 
o fato de a região Nordeste ter crescido acima da média 
nacional está diretamente relacionado com o aumento 
da renda da população local, favorecida pelos recursos 

que vieram dos programas sociais do governo federal, es-
pecialmente o bolsa família (a região Nordeste fica com 
cerca de 50% dos recursos do programa – Isto É, p. 63, 
05/01/11), mas não só, é importante ressaltar que a região 
vem atraindo investimentos em proporções nunca vistas 
antes, os motivos para tanto são diversos: posição estra-
tégica em relação a outros parceiros econômicos (Esta-
dos Unidos, União Européia, África – este último com re-
lações comerciais cada vez mais próximas com o Brasil), 
produção científica cada vez maior, melhoramento de 
infraestrutura dentre outros. Já outras razões de atração 
de investimentos são menos nobres, advém da própria 
pobreza da região: mão-de-obra mais barata; sindicatos 
mais fracos, leis ambientais pouco rigorosas e, o mais im-
portante, incentivos fiscais.

Puxada por esses fatores descritos e pelo fato de ser 
uma cidade de porte médio, onde o capital especulati-
vo ainda não se saturou, Mossoró se consolida, cada vez 
mais, como uma cidade de grande importância em âm-
bito não só estadual, mas, também, regional.

Durante quase toda a história do Rio Grande do Norte, 
Mossoró desempenhou um papel fundamental no 
cenário político, econômico e social. A economia mundial 
mudou, significativamente, nas últimas décadas e Mos-
soró com ela.  Nos últimos anos, a cidade viu brotar em-
preendimentos que modificaram a cara da cidade (con-
strução de condomínios horizontais, shoppings centers, 
lojas de departamentos, grandes redes de supermercado 
internacionais, serviços cada vez mais especializados, 
universidades particulares, etc), quase todos surgidos a 
menos de uma década.

Santos (2008) afirma que as mudanças promovidas, na 
nova ordem do capital, ocorrem de forma cada vez mais 
rápida, não permitindo, muitas vezes, que os lugares se 
adaptem a elas, o que pode promover a falência dos 
lugares, como vem ocorrendo em várias cidades do Glo-
bo. Diante disso, faz-se necessária uma leitura minuciosa 
de Mossoró, a fim de se estudar todos os seus potenciais 
e, assim, revelar a maneira como as mudanças econômi-
cas advindas da nova lógica global podem modificar a 
estrutura econômico-social local e como esse crescimen-
to econômico pode permitir, também, que haja um de-
senvolvimento social.
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