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Neste trabalho foi determinada a viabilidade da técnica de Tomografia

Computadorizada com raios-X para avaliar o grau de reatividade entre diversos fluidos de

perfuração e os sedimentos argilosos (Folhelhos e Arenitos).

A pesquisa foi desenvolvida no Simulador de Interação Rocha-Fluido Pressurizado

(SIRFP), onde as possíveis alterações físico-químicas são visualizadas através de

sucessivas imagens tomográficas, obtidas durante o escoamento do fluido na amostra.

Além disso, foi observada a formação do reboco em amostras de arenitos Berea,

no SIRFP, através da Tomografia Computadorizada com raios-X, utilizando fluidos de

perfuração adensados com Baritina.
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In this study it is demonstrated the applicability of the Computerized Tomography

technique with x-rays to evaluate the reactivity degree between various drilling fluids and

argillaceous sediments (Shales and Sandstones).

The research has been conducted in the Rock-Fluid Interaction Pressure Simulator

(RFIPS), where the possibles physico-chemical alterations can be observed through

sucessive tomography images, which are obtained during the flow of the fluid through the

samples.

In addition, it was noticed the formation of mud cake in Berea Sandstones

samples, in the RFIPS, through the Computerized Tomography with X-rays, when

utilizing drilling fluids weighted with the baryte.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

LI - INTRODUÇÃO

Os fluidos de perfuração desempenham um importante papel na operação de

perfuração de um poço. Através destes são realizadas a limpeza e posterior remoção dos

sólidos perfurados, o resfriamento da broca e da coluna de perfuração em constante atrito

com as formações, o controle das pressões de subsuperfície por meio de adequada coluna

hidrostática de fluido, a manutenção das paredes dos poços em boas condições de

estabilização até que sejam revestidas e muitas outras funções. Os fluidos de perfuração

são classificados em diversos grupos, mas o principal é o grupo dos fluidos a base de

água. Os outros grupos apresentam menores participações por razões diversas tais como:

restrições ecológicas e ambientais, econômicas e operacionais.

Num projeto de perfuração, problemas decorrentes de uma inadequada seleção da

composição ou peso de um fluido são vários: desmoronamento das paredes com

alargamento e fechamento do poço, enceramento da broca, excessiva perda de tempo

alargando e tentando perfurar adiante, formação de dano com redução do desempenho do

reservatório; e, numa situação limite, perda de parte do poço ou mesmo, do poço inteiro.

Economicamente falando, o custo de um fluido de perfuração é diretamente

proporcional à quantidade e aos tipos de aditivos adicionados na lama e, diversos aditivos

têm sido especificamente desenvolvidos para cada problema. Embora seja responsável por

um percentual significativo do custo de um poço, um fluido adequado, às vezes

dispendioso, pode evitar vários dos problemas descritos anteriormente. Uma seleção

apropriada do fluido de perfuração é decisivo para minimizar problemas e reduzir os

custos.



Diversos trabalhos científicos têm sido gerados para compreender os mecanismos

de interação rocha-fluido. Uma das áreas de interesse, que representa 75% das formações

perfuradas, é o folhelho. Lamentavelmente, o folhelho está entre as mais difíceis

formações para perfurar e, representam cerca de 90% dos problemas dos poços

perfurados. As maiores incidências de problemas se relacionam com o enceramento da

broca e o desmoronamento do poço. Em conseqüência disso, são gastos em torno de US$

500 milhões por ano pela indústria de petróleo mundial, no saneamento desses problemas.

Os folhelhos são rochas de fina granulação, sedimentarias, formadas pela

consolidação da argila, restos orgânicos, siltes e caracterizadas por sua estrutura de finas

lâminas. Os principais componentes são minerais argilosos, cuja freqüência vai de 15 a

100%, minerais acessórios como quartzo, carbonato e feldspato. Além do mais, pela

superposição contínua de novas camadas, as camadas inferiores experimentam uma

compactação progressiva que vai removendo a água intersticial, de modo a alcançarem

uma textura compacta e, que vai resultar na formação de uma argila litifícada.

A baixa permeabilidade e a alta sensibilidade à água são as características mais

distintivas dos folhelhos. O seu comportamento, quando entra em contato com algum

fluido não-nativo (água, fluido de perfuração, etc), dependerá dos tipos e teores de

argilominerais predominantes nesta rocha.

Os argilominerais encontrados nos folhelhos podem ser expansíveis e não

expansíveis. Os argilominerais expansíveis mais freqüentemente encontrados em folhelhos

são seguintes:

• montemorilonita

• saponita

• hectarita

• beiderita

Estes apresentam elevada capacidade de troca catiônica, hidratação e dispersão.



Por outro lado, o grupo de argilas não-expansíveis, mais freqüentemente

encontrado, é formado por:

• ilitas

• clorita

• caulinita

As técnicas empregadas para avaliar os efeitos da interação rocha-fluido vão desde

o uso da difratometria de raios-X, para a análise do teor de minerais constituintes da

rocha, até a da capacidade de troca catiônica (CTC). Recentemente, no setor de

Engenharia de Poço do CENPES/PETROBRAS, foi desenvolvido um equipamento que

simula a interação entre rocha e fluido pressurizado. A característica essencial deste é a

passagem do fluido de perfuração pressurizado e com temperatura específica de trabalho,

em amostras de testemunhos provenientes dos campos de perfuração, como Albacora e

Candeias.

Para realizar o acompanhamento das possíveis alterações ocorridas nas amostras

de testemunhos no interior do simulador foi empregada a mais recente técnica no setor

que é a tomografía computadorizada com raios-X. A tomografía computadorizada com

raios-X é um processo de obter pontualmente a distribuição de densidades (coeficiente de

atenuação linear (u)) da estrutura interna de uma seção transversal e longitudinal do corpo

de prova e, assim, adquirir informações desta sobre esta estrutura.

Para entender melhor o avanço e o uso da tomografia computadorizada no estudo

da engenharia de petróleo, necessita-se de informações que possam dinamizar e

aperfeiçoar os atuais trabalhos de pesquisa. Por isso, toma-se valiosa uma revisão

bibliográfica onde a técnica da tomografia computadorizada vem sendo desenvolvida e

aplicada para determinar as propriedades petrofísicas das formações de perfuração.



1.2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A tomografia computadorizada tornou-se uma das ferramentas mais importante

nos estudos de reservatórios petrolíferos. A tomografia computadorizada tem sido usada

extensivamente nos laboratórios de pesquisa para caracterização das formações e

visualização do escoamento dos fluidos de perfuração em amostras de testemunhos

KANTZAS, 1990.

Muitos métodos têm sido usados na determinação do grau de saturação, através

do deslocamento do fluido em amostras, tais como: modelo transparente, resistividade,

absorção por microondas, NMR, atenuação pelo raios-x e raios gama, injeção de

radioisótopos, radiografia de neutrons e suscetibilidade magnética. Entretanto, todos esses

métodos apresentam limitações na técnica experimental, e, também, sob a condição de não

obter-se um valor médio de saturação verdadeiro. Uma crítica a respeito desses métodos

foi escrita por SARAF, 1981.

A tomografia computadorizada tem muitos vantagens comparada com os métodos

anteriores para o cálculo de porosidade supondo um fluxo de fluido multifásico. Ela pode

gerar uma imagem 3-D das saturações das três fases, durante o processo de deslocamento,

nas pressões e temperatura de reservatório. Entre os problemas que podem ser estudados,

estão a permeabilidade relativa das três fases, a dispersão, a viscosidade anular,

segregação por gravidade, óleo trapeado, controle de mobilidade e de molhabilidade. O

uso da tomografia computadorizada para o deslocamento de duas fases imiscíveis foi

relatado por WANG et ai., 1984.

Uma literatura que descreve a facilidade de trabalhar com tomografia

computadorizada pode ser vista em KANTZAS, 1990. Outro trabalho notável foi feito por

GILLILAND et ai., 1990, que usaram a tomografia computadorizada para investigar o

dano em fonnações não consolidadas. Suas conclusões são consistentes com os resultados



obtidos com amostras de formações produtoras de óleo pesado de KANTZAS et ai.,

1989.

KRILOV et ai., 1991, detectou e quantificou, por scan em diversos pontos de um

corpo de prova, a profundidade da invasão de barita em simulação de formação de dano.

Dois tipos de formação foram usado: uma sem argila, com alta permeabilidade e outra

com baixo teor de argila e, com baixa permeabilidade. Em outro trabalho, KRILOV et ai.,

1993, estudou o fenômeno da precipitação de sais insolúveis, para o carbonato de cálcio e

sulfato de cálcio depositados pelo filtrado da pasta de cimento dentro dos poros das

rochas em forma de cristais, causando dano à permeabilidade da formação.

A técnica de tomografia computadorizada com raios-X é excelente para aumentar

o entendimento dos processos de escoamento de um fluido em experimentos com

amostras em laboratório. HOVE et ai., 1985, realizou o deslocamento de fluidos miscíveis

e imisciveis em plugs (corpos de prova) homogêneos e heterogêneos. Os efeitos da

heterogeneidade em plugs e a dispersão do fluxo foram observados e discutidos.

Diversas aplicações petrofísicas foram estudadas por VINEGAR et ai., 1987

usando a técnica de tomografia computadorizada, entre estas destacam-se estudos

relacionados com a mecânica das rochas, estudos da zona invadida por fluidos de

perfüração/completação, determinação de teores de argila em reservatórios, dentre muitos

outros estudos.

WITHJACK, 1987, apresentou os resultados de seus trabalhos, desenvolvidos com

tomografia computadorizada, para métodos de visualização do fluxo de fluido,

determinação da saturação, permeabilidade relativa e porosidade das formações. A

determinação da permeabilidade relativa e a da porosidade são descritas e os resultados

comparados com os métodos convencionais. Withjack trabalhou com amostras de Berea e

dolomita.



O método da tomografia computadorizada, também foi usado por VINEGAR et

ai., 1991, para uma série de testes de compressão triaxiais com formações Castlegate.

Foram observadas, durante os ensaios, a alteração da densidade, devido à deformação, e a

compactação linear e isotrópica.

PETER et ai., 1992, desenvolveram uma técnica para determinar a distribuição de

permeabilidade a partir dos dados obtidos pelo deslocamento de um fluido num corpo de

prova. Semivariogramas, histogramas e outras ferramentas estatísticas foram usadas para

acessar e visualizar a variação e a continuidade da distribuição da porosidade e

permeabilidade.

Os resultados da análise e modelagem numérica, com dados de uma tomografia,

onde uma representação polinomial foi usada para estimar o coeficiente de atenuação,

foram apresentados por ANGULO et ai., 1992. Além do mais, esta análise é aplicada para

o cálculo da porosidade média de substâncias que normalmente são encontradas nos

reservatórios. Uma representação polinomial é usada para estimar a densidade e o número

atômico médio das substâncias que ocupam um elemento de volume.

A extensão matemática da teoria de Buckley - Leverett (B-L) para três fluidos

imiscíveis foi relatado por GRADER et ai., 1988. Contudo, a extensão da teoria das três

fases não havia sido previamente demonstrada experimentalmente. Então, o fluxo de

fluido foi conduzido através de tubos uniformes usando três líquidos miscíveis: água,

álcool benzílico e decano até a amostra. Em alguns experimentos, o decano é injetado

dentro da amostra saturada com água e álcool benzil e, em outros, a água é injetada

dentro da amostra saturada com as três fases. Os volumes dos fluidos recuperados são

usados para calcular as saturações in-situ pela aplicação da teoria de B-L. Essas

saturações são então comparadas com as saturações in-situ determinadas pela tomografia

computadorizada com raios-X. Os resultados mostram a existência de uma boa

concordância. Eles também mostram que as medidas das permeabilidades relativas das três



fases, usando a extensão da teoria B-L, tem bases teóricas e experimentais [SIDDIQUI et

ai., 1996].

O uso da tomografia computadorizada para a medida de saturação residual e

distribuição de porosidade em formações heterogêneas de carbonato foi apresentado por

HICKSetal., 1992.

Já URSIN, 1991, oferece uma técnica interessante do uso da tomografia com raios

gama, para o cálculo do valor médio de saturação de um fluido no poro. O uso dos raios

gama dispensa a calibração, pois, representa uma medida absoluta.

SANTOS et ai., 1997, analisaram alguns testes usados para selecionar os fluidos de

perfuração, suas limitações e utilidades. Também, questionaram alguns conceitos

existentes, tais como atividade, membrana semi-permeável, potencial químico devido à

diferença de atividade, mecanismo de inchamento de folhelho e o efeito de capilaridade no

laboratório.

CAENN et ai., 1995, relataram o uso dos atuais aditivos poliméricos e a discussão

sobre os novos substitutos das lamas a base de óleo para perfuração. Incluem os fluidos a

base de óleo sintético e as lamas a base de água formuladas para terem algumas

características da lama a base de óleo.

COOK et ai., 1993, realizaram diversos testes em um equipamento que promove a

interação do folhelho com os diversos fluidos químicos de perfuração em regime de

pressão monitorada através da tomografia computadorizada com raios-X. Este

equipamento simula as mesmas condições de poço.

Em outra publicação, COOK et ai., 1994, apresentaram dados sistemáticos sobre a

influência do plano de orientação do feixe, simultaneamente com resultados sobre a

mecânica anisotrópica do folhelho e uma discussão da provável origem do efeito.
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DURAND et ai., 1995, apresentaram um estudo bastante detalhado sobre as

características de folhelhos. Essas caracterizações envolvem a classificação, os

mecanismos de interação com os fluidos de perfuração e os tipos de danos mecânicos e

físico-químicos que ocorrem na formação. Também analisaram a composição de folhelhos

e o custo que representa para a indústria petrolífera perfurar esta região de folhelhos.

O presente trabalho tem por objetivo utilizar a tomografía computadorizada com

raios-X para visualizar as possíveis alterações físico-quimicas resultante da interação entre

as diversas formações (arenito, berea, folhelho, etc) e os fluidos de perfuração. Este

trabalho será dividido em duas etapas experimentais principais:

1. Determinar os coeficientes de atenuação linear médios dos materiais que compõem a

célula do Simulador de Interação Rocha-Fluido Pressurizado usando feixes de raios-X

de energias máximas de 80, 100 e 120 keV com filtro de cobre de espessura

equivalente de 500um e raios gama de 662 keV de uma fonte de Césio-137.

2. Estudar as alterações estruturais ocorridas nos testemunhos das formações durante a

passagem do fluido de perfuração nos plugs inspecionados através da tomografia

computadorizada.

No capítulo II são descritos os aspectos teóricos e conhecimentos básicos sobre:

estudos em sedimentos argilosos, o princípio de funcionamento do Simulador de Interação

Rocha-Fluido Pressurizado, o sistema tomográfico, produção de raios-X e raios gama,

atenuação de um feixe de raios-X num meio poroso, apresentação da imagem e evolução

dos sistemas tomográficos.

No capítulo m são mencionados os equipamentos, materiais e a metodologia

aplicada no desenvolvimento deste trabalho.



No capítulo IV a apresentação e a análise dos resultados que foram obtidos através

da técnica de atenuação de raios gama, raios-X e de tomografia computadorizada, para

avaliar o grau de interação entre as formações de folhelhos e fluidos, o coeficiente de

atenuação médio dos materiais usados nos ensaios e a visualização da formação de reboco

em arenitos.

Assim, no capítulo V, as conclusões e comentários complementam o trabalho

realizado e visam o aperfeiçoamento de pesquisas posteriores.
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CAPÍTULO n

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

A seguir são apresentados alguns conceitos básicos que constituem sólidos

alicerces técnico-científicos deste trabalho, relacionados com os objetivos em estudo, as

interações físico-químicas entre as formações argilosas e os fluidos de perfuração,

enfatizando algumas considerações e definições necessárias; e a ferramenta utilizada,

tomografia computadorizada, com alguns conceitos físicos e matemáticos.

n . l - ESTUDOS EM SEDIMENTOS ARGILOSOS

IILI - INTRODUÇÃO

As rochas, antes de serem perfuradas, estão submetidas a pressões. A pressão

resultante da coluna litológica que atua sobre as rochas é conhecida pela palavra inglesa

overburden. Há, também, a ação das rochas laterais vizinhas gerando a chamada pressão

de confinamento. Por outro lado, os fluidos que estão dentro dos poros das rochas são

submetidos às mesmas pressões que a sua estrutura sólida, originando tensões internas.

Este efeito é chamado de pressão de poros. Assim, uma rocha situada a uma determinada

profundidade, está submetida a um estado de pressões in situ, representado pela ação

conjunta da pressão axial ou overburden (direção vertical), da pressão de confinamento

(direção radial) e da pressão de poros.

Quando se perfura um poço, através de determinada formação, altera-se o estado

inicial de pressões sobre as rochas. Porções de rochas são removidas durante a perfuração
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e os espaços que estas quantidades de material ocupavam são preenchidos pelo fluido de

perfuração, conforme ilustrado na figura II. 1.

ff t

Ps: pressão de sobrecarga ou de

confínamento.

Pp: pressão de poros na formação.

Ph: pressão hidrostática do fluido.

a t : tensão tangencial.

a s : tensão radial.

FIGURA n.l: Esquema das principais pressões e tensões envolvidas nas adjacências do

poço.

Desta forma, gera-se um novo estado de tensões nas proximidades da formação

perfurada, sendo que as intensidades das pressões resultantes dependem do peso

específico do fluido de perfuração. Se for utilizado um fluido que promova uma pressão

hidrostática de magnitude similar à da resultante das pressões atuantes nas paredes do

poço, haverá a neutralização destas. Por outro lado, pesos específicos excessivos podem

gerar colunas hidrostáticas muito elevadas, que ultrapassam a resistência mecânica das

rochas, causando suas rupturas. Tal fato ocasiona problemas aos poços como, por

exemplo, perda de circulação ou infiltração. No caso oposto, se o peso específico do

fluido for muito baixo, gerando uma coluna hidrostática muito menor do que a resultante

das pressões in situ, ocorrerá o desmoronamento das paredes do poço. Portanto, a seleção

dos pesos específicos para os fluidos de perfuração é muito importante para o projeto das
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diversas fases dos poços, principalmente no caso dos poços de alta inclinação, onde as

componentes das pressões in situ são mais críticas.

Quando as pressões in situ superam a resistência das rochas, ocorre o que se

denomina de instabilidade da rocha. Se a instabilidade for causada pela inadequação do

peso específico do fluido de perfuração, a mesma é classificada como mecânica. Se a

origem da instabilidade estiver associada a um processo de interação físico-química entre a

rocha e o fluido de perfuração, então ocorre a chamada instabilidade química.

II. 1.2- ESTUDO DAS INTERAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS ENTRE OS

FOLHELHOS E OS FLUIDOS DE PERFURAÇÃO

A interação físico-química é causada por um processo de movimentação de água

entre os meios aquosos do fluido e do folhelho. Esse fluxo altera a pressão de poros da

formação. Quando o fluxo for no sentido fluido-formação, poderá ocorrer elevação nesta

pressão e vice-versa. Se a magnitude da pressão de poros ultrapassar a resistência da

rocha, ocorrerá a instabilidade química. Neste processo, o folhelho atua como uma

membrana semi-permeável que permite o fluxo de água entre os poros do folhelho e o

meio aquoso do fluido que está interagindo. Quando o fluido é à base óleo, a membrana

gerada pode ser considerada praticamente ideal porque só permite o fluxo de água,

retendo os íons que tentam passar através dela. Por outro lado, quando o fluido usado é à

base água, a membrana passa a não ser ideal, permitindo a passagem de íons juntamente

com a água. Neste caso, conforme o fluido, a membrana terá um coeficiente de eficiência

que, quanto mais próximo da unidade, mais ideal será essa membrana e vice-versa.

O fluxo de água, para dentro e para fora do folhelho, é regido por vários

mecanismos, dos quais os mais representativos são:

1. o diferencial de pressão entre a coluna hidrostática do fluido de perfuração e os

poros;
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2. o diferencial de potencial químico entre o fluido de perfuração e o fluido dos

poros, associado com a diferença de salinidade entre os meios aquosos dos

fluidos de perfuração e da formação.

O diferencial de pressão entre a coluna e os poros gera um deslocamento de fluidos

tanto para fora quanto para dentro do folhelho, conforme a resultante desse diferencial. O

diferencial de potencial químico entre o fluido de perfuração e o fluido de poros da

formação é associado com a diferença de salinidade entre os fluidos. Assim, se for

aumentada a salinidade de um fluido de perfuração, pode-se induzir um fluxo no sentido

folhelho-fluido de perfuração e, com isso, promover-se uma redução da pressão de poros

do folhelho.

No estudo físico-químico de folhelhos, as variáveis mais importantes são: a

pressão de poros, a pressão de confinamento, a pressão overburden, a resultante dos

potenciais químicos dos "n" componentes do fluido de perfuração, a resultante dos

potenciais químicos dos "n" elementos do fluido dos poros do folhelho e a eficiência de

membrana do folhelho. Assim, grande parte do trabalho experimental, para modelagem do

processo de interação físico-químico entre um fluido de perfuração e o folhelho estudado,

consiste na obtenção de valores para esses parâmetros.

A seleção de fluidos de perfuração, para um determinado poço, é feita a partir de

informações sobre os fluidos que apresentaram os melhores resultados na área. Quanto

maior o número de poços perfurados, mais informações e maior confiabilidade na escolha

do programa de fluidos. Usualmente, o critério de melhores resultados leva em conta o

índice de repassamento, a ocorrência de problemas de poços, tais como:

desmoronamento, fechamento, etc. Entretanto, quando se perfuram poços em um área

desconhecida, usam-se informações obtidas em laboratório, utilizando-se testemunhos de

folhelhos semelhantes aos que serão perfurados no poço em questão. Para tanto, é feita

uma batelada de testes em laboratório.



14

Por meio da análise mineralógica, busca-se descobrir se o teor de argilominerais é

potencialmente de hidratáveis. A partir do teste de capacidade de troca catiônica,

quantifica-se o teor de cátions intercambiáveis presentes na amostra. Como exemplo, na

tabela 1.1 encontramos a capacidade de troca catiônica de alguns argilominerais.

TABELA 1.1: A CTC dos argilominerais.

ARGILOMEVERAL

Esmectita

Vermiculita

Dita e Clorita

Atapulgita e Sepiolita

Caolinita

CTC, meq/lOOg

70 -130

100 - 200

10-40

10-35

3-15

São feitos ensaios de mecânica das rochas para se determinar, entre outras

características, o peso específico da amostra. Finalmente, são necessários ensaios de

interação físico-química entre amostras de folhelho e dos fluidos de perfuração

"candidatos". Para este fim, foi desenvolvido o Simulador de Interação Rocha Fluido

Pressurizado com o objetivo de prover um método para tornar mais confiáveis os citados

ensaios de interação físico-química, relacionados com os efeitos dos fluidos de perfuração

sobre os folhelhos.

Assim, o entendimento dos mecanismos físico-químicos entre rocha e fluido,

constituem o ponto chave para minimizar os efeitos da hidratação dos folhelhos e por

conseqüência, a instabilidade de natureza química. Isto pode ser feito através da redução

do grau de reatividade entre o fluido aquoso e a rocha argilosa, com os seguintes

artifícios:

1. redução da atividade química da fase aquosa: onde a adição de eletrólitos

reduz a atividade química da fase aquosa. As fontes mais usuais desses

eletrólitos são os produtos: Ca(OH)2, NaCl, CaCl2 e KOH. O cloreto de
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amónio (NFL»C1) também pode ser usado. A concentração a ser usada vai

depender do eletrólito e da reatividade da formação argilosa.

2. redução da taxa de hidratação: pode ser conseguida através da adição de

polímeros. Estes são adsorvidos sobre a superfície das formações argilosas,

reduzindo a taxa de invasão de água e consequentemente a hidratação. Os

produtos mais empregados são os polímeros: poliacrilamida,

carboximetilcelulose (CMC), goma xantana e outros derivados celulósicos.

n.2 - O SIMULADOR DE INTERAÇÃO ROCHA-FLUIDO PRESSURKADO

Com o objetivo de avaliar o grau de reatividade entre os diversos fluidos de

perfuração e os sedimentos argilosos, um corpo de prova de folhelho, preferencialmente

preservado, ou seja, com teor de água residual semelhante ao seu estado original, é

submetido a pressões de confínamento e axial de magnitudes semelhantes àquelas que os

testemunhos de folhelhos eram submetidos nas condições in situ.

Através de um sistema de circulação, o fluido de perfuração é bombeado para

dentro de um duto de diâmetro especificado, no corpo de prova. Então, o fluido circula

com valores de vazões que atendem às condições de similaridade dinâmica e com as

pressões análogas àquelas bombeadas para um poço real a uma determinada profundidade

de trabalho.

Um diagrama do simulador é apresentado na Fig. II.2, constituído dos seguintes

componentes principais:

=> A área 1: representa o tanque de armazenamento do fluido usado no ensaio e de onde

a bomba succiona o fluido;

=>A área 2: bomba pneumática que é responsável pela pressão de circulação

recomendada;

=>A área 3: torre de aquecimento do fluido,
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=>A área 4: onde são vistas as setas verdes escuras, posicionadas nos dois extremos do

plug, representam a pressão axial a que se submete a amostra e cuja magnitude

depende do ensaio;

=> A área 5: as setas verdes claras representam a pressão de confinamento e que também,

é função dos valores especificados no ensaio;

=>A área 6: representa um duto no plug por onde circula o fluido pressurizado e,

também, onde ocorre a interação com o folhelho;

=>A área 7: representa um corte longitudinal do plug usado nos ensaios com o SIRFP;

=>A área 8: representa as instalações físicas do tomógrafo, onde a célula de confinamento

do SIRFP é posicionada, para ser monitorada por esse equipamento,

=>A área 9: composto pelo sistema de aquisição e tratamento das imagens.

FIGURA n.2: O diagrama do Simulador de Interação Rocha-Fluido Pressurizado.
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Durante a passagem do fluido pelo interior da amostra, esta sofrerá alterações em

sua estrutura decorrentes dos efeitos físico-químicos. Estas mudanças são acompanhadas e

quantificadas através da técnica de tomografia computadorizada.

n .3 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

A tomografia computadorizada é um processo que utilizada a radiação gama ou de

raios-X, para obter a reconstrução de uma seção transversal do corpo, quando um certo

número de projeções unidimensionais, em diversos ângulos, são processadas. Desta forma,

obtêm-se uma imagem bidimensional ou tridimensional da seção transversal do corpo.

A importância da tomografia computadorizada está na capacidade de distinguir

quantitativamente pequenas diferenças na atenuação da radiação no corpo examinado, de

modo que esta diferença pode ser relacionada às diferenças de densidades físicas no corpo.

O sistema tomográfico é constituído basicamente por uma fonte de raios-X ou

gama, um conjunto de detetores e algoritmos matemáticos, o qual processam

computacionalmente os dados digitais, para formar uma imagem que será apresentada em

um monitor de vídeo ou impressora, conforme a figura II. 3.

fonte
detetores

reconstrução da

imagem

amostra

FIGURA n . 3 : Um sistema tomográfico característico.
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Nesta seção serão apresentados basicamente os fundamentos da produção de raios-

X e da radiação gama, o funcionamento de um tubo de raios-X, a detecção da radiação

utilizando detetores cintiladores e o modelo de reconstrução tomográfíca.

II.3.1 - PRODUÇÃO DE RAIOS-X

Quando os elétrons em alta velocidade atingem a superfície do alvo, são

desacelerados e perdem a sua energia cinética. De acordo com a lei de conservação da

energia, esta energia cinética deve ser transformada numa outra forma de energia. Este

processo de desaceleração, pelo qual são gerados os raios-X, pode ser realizado de dois

modos diferentes:

1. Desaceleração por campos elétricos:

Se um elétron que se desloca rapidamente no material da placa for desacelerado

pelo campo elétrico na proximidade dos núcleos atômicos, ele pode transformar parte da

sua energia cinética (Ec) em energia eletromagnética. A radiação eletromagnética

resultante foi descoberta por ROENTGEN e por ele denominada de radiação X. Hoje, ela

é denominada, em sua homenagem, de RADIAÇÃO DE ROENTGEN. A energia da

radiação de Roentgen pode ser calculada, de acordo com as leis da radiação

eletromagnética. A parte da energia cinética (Ec) do elétron não transformada em energia

da radiação eletromagnética é convertida, por processos de dispersão nos elétrons dos

átomos do material, em energia térmica Ew. Conforme a lei de conservação da energia,

resulta a equação:

Ec = h (c/A.) + Ew

onde, h é a constante de Planck = 4,138 * 10 "15 (eV * s); c é a velocidade da luz; X é o

comprimento de onda da radiação.
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Caso a energia cinética total do elétron Ec seja transformada em energia

eletromagnética, isto é, Ew = 0, resulta a energia máxima da radiação de Roentgen. E

esse caso, porém, é muito raro, porque a percentagem dos processos de dispersão, dos

quais resulta a energia térmica, é muito elevada. A percentagem da radiação que depende

do valor de Ec e do tipo de material da placa é menos de 1%, enquanto que a percentagem

da energia térmica é de 97 a 99%.

Em virtude do tipo do processo de desaceleração dos elétrons a energia de

radiação de Roentgen apresenta uma distribuição contínua da energia dos quanta de

radiação que pode apresentar valores entre zero até a energia cinética total, designada por

Espectro Contínuo de Roentgen ou Espectro de Desaceleração. Na figura 11.4 está

representada, de modo esquemático, uma distribuição típica de energia desse tipo.

Energia de radiação
mais frequente

60

Energia de radiação
máxima

90 120

Energia de mdiaçSo (keV)

FIGURA n.4: Espectro de desaceleração para uma tensão de aceleração de 120 kV,

energia máxima de Roentgen de 120 keV e corrente de lmA.
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2. Desaceleração por processos de choque:

Elevando-se a tensão de aceleração até que a energia cinética dos elétrons seja

suficiente para retirar de um átomo um elétron que esteja próximo ao seu núcleo,

sobrepõe-se ao espectro contínuo da radiação de Roentgen uma linha de radiação. A

energia dessa radiação é característica do material da placa de impacto e, por isso, é

designada por Radiação de Roentgen Característica.

Os processos decorrentes de formação da radiação característica de Roentgen

estão representados pelas figuras II.5A e II.5B, por meio do modelo atômico.

, ^ W*' elétron da camada K

elétron , Jí -\

: " WÊSm »4tleo

orbital K

C ^ elétron acelerado orbital L

FIGURA H.5A : O elétron que se aproxima com a energia cinética Ec expulsa um elétron

da camada K, em conseqüência o átomo fica num estado excitado de maior energia; nesse

caso no estado de quanta K. Porém, esse estado energético não é estável e converte-se

outra vez num estado estável se a vacância existente for preenchida por um elétron da

camada L, conforme a fig. II. 5B.
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\ raio-X

elétron

núcleo

orbital K

orbital L

FIGURA II.5B: Nessa passagem da camada L à camada K, a diferença de energia AE é

irradiada como quantum de radiação eletromagnética.

Como as diferenças entre os estados energéticos K, L, M, ... têm valores

característicos para cada material, surgiu a designação de "Radiação Característica de

Roentgen". As designações das diversas linhas de radiação podem ser vistas na fig. II.5C.

A mais importante é normalmente a radiação Ka.

í
AE

i r

K Lp

I
r i t

K

L

M

N

Estado fundamental

FIGURA II.5C : níveis energéticos atômicos.
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Com a elevação do número atômico dos elementos, aumenta a energia de radiação

Ka característica. Ela é excitada quando a energia Ec dos elétrons excede os valores de Ka

. Nesse caso, a radiação K« sobrepõe-se à radiação contínua de Roentgen; então, os

processos de choques e desaceleração por campos elétricos podem ocorrer em paralelo.

Na figura II.5D, pode-se ver uma distribuição de energia combinada (espectro). Assim,

evidencia-se que, pela escolha adequada do material do ânodo e da tensão de aceleração,

com ajuda das linhas características, é possível produzir uma radiação de Roentgen

monoenergética.

•3
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Energia de radiação de Roentgen

FIGURA II.5D: Espectro de Roentgen combinado.

II.3.2 - FUNCIONAMENTO DE UM TUBO DE RAIOS-X

Os raios-X são produzidos quando um material é bombardeado por um feixe de

elétrons de alta energia. O tubo de raios-X consiste de um arranjo cátodo e ânodo

localizado dentro de um invólucro, de vidro ou cerâmico, em alto vácuo. O cátodo

consiste geralmente de um filamento incandescente de tungsténio, enrolado em espiral
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(figura 11.6). O filamento incandescente é chamado de um eletrodo especialmente

formado, o qual é designado por eletrodo de focalização ou cilindro de Wehnelt.

Este eletrodo, que normalmente é de níquel ou de ferro, funciona como uma lente

eletrostática e com a sua distribuição elétrica de campo, serve à focalização do feixe de

elétrons que é emitido pelo filamento incandescente. A forma e o tamanho do foco de

raios-X dos elétrons sobre o alvo dependem da forma e tensão deste eletrodo de

focalização. E necessário um posicionamento muito exato. Quando o filamento é aquecido

até a sua incandescência, elétrons fervilham na superfície do tungsténio. Se o ânodo possui

polaridade positiva com respeito ao filamento, os elétrons são atraídos por este, sob ação

do campo elétrico acelerador, para constituir uma corrente de elétrons ao longo do

circuito.

vácuo
revestimento
externo

janeU

TZi

. focalizador

filamento

raio-X

modo

sistem» de resfriamento
2&-100kV

FIGURA n.6: Diagrama esquemático de um tubo de raio-X e seu circuito.

Como o espaço entre o cátodo e o ânodo está sob alto vácuo, os elétrons emitidos

não encontram moléculas de gases em sua trajetória, adquirindo altas velocidades, e são
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subitamente parados no alvo, área onde os elétrons são focalizados. No processo de

frenamento, raios-X são produzidos e emitidos em todas as direções, com pelo menos a

metade sendo absorvida no próprio alvo. Da porção remanescente àqueles que emergem

dentro de um feixe primário, e são úteis em ensaios radiográficos. Na maioria dos tubos de

raios-X, menos de 1% de energia conduzida pelo feixe de elétrons é convertida em raios-

X e a outra parte, aproximadamente 99%, é transformada em calor que deve ser removida

do alvo por algum mecanismo de refrigeração. Geralmente utiliza-se água para este

propósito.

Em volta do filamento aquecido, forma-se uma nuvem de elétrons que tendem a

repelir os elétrons livres, de volta ao filamento, se a tensão aplicada aos terminais do

circuito for insuficiente para puxá-los tão rápidos o quanto são produzidos. Esta nuvem de

elétrons é conhecida como espaço de carga. Quando a tensão aumenta, os efeitos do

espaço de carga são gradualmente vencidos, aumentando-se a corrente no tubo. Assim, a

maioria dos elétrons liberados no filamento são atraídos para o ânodo. Finalmente, em

altas tensões, a região de saturação é alcançada quando todos os elétrons liberados pelo

filamento são deslocados em direção ao ânodo, fig. II.7.

i
8

saturação

espaço
de carg<

alta tensão (Kv)

FIGURA IL7: Curvas de corrente no tubo como função da voltagem.
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II3.3 - CLASSIFICAÇÃO DOS TUBOS DE RAIOS-X

Os tubos de raios-X são projetados em diferentes formas, dependendo do

propósito para o qual eles são designados. Uma forma conveniente de classificá-los é em

função do diâmetro focal do tubo [STEGEMANN, 1995], assim:

1. Tubos de raios-X convencionais: tamanho focal de 1 à 4mm de diâmetro.

2. Tubos de raios-X minifocados: tamanho focal de 0,05 à 0,2mm de diâmetro.

3. Tubos de raios-X microfocos: tamanho focal de 50 à lu,m de diâmetro.

II.3.4 - RADIAÇÃO GAMA

O núcleo atômico pode ser colocado em estados excitados por mecanismos

excitantes diferentes (por choques, captura de neutrons, etc.), que não são estáveis como

tais, de modo que o mesmo procura voltar ao seu estado energético fundamental estável.

Ao passar de estado excitado ao estado fundamental, o núcleo emite a diferença de

energia como energia de radiação eletromagnética, em forma de raio gama, fig. II. 8A.

w

3° estado excitado

í estado ess lado

1° estado oritado

FIGURA II.8A: Estados energéticos de núcleos atômicos.
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Se o núcleo atômico passa do Io estado excitado ao estado fundamental, ele emite

um quantum gama de energia Eyi; do 2o estado excitado ao estado fundamental de Ey2, e

assim por diante. Como as distâncias entre os estados energéticos são característicos

do respectivo núcleo atômico, cada núcleo radioativo emite os raios gama característicos.

Representação na figura II.8B.

0 J-

Co

U7M0V

1,33 Mev

«o,Ni

137
Cs

0,66 Mev

- Estado fundamental

137,
Ba

FIGURA II.8B : Radiação gama característica do Césio e do Cobalto.

Para determinar a intensidade da radiação emitida, é decisivo o número do

processo de desintegração por unidade de tempo, que se verificam no material emissor.

Para caracterizá-lo, emprega-se o termo de atividade. A unidade correspondente no

sistema SI é o BECQUEREL (Bq), igual a 1 desintegração por segundo. Anteriormente,

era usado como unidade de atividade o CURE (Ci) igual a 3,7 * IO10 desintegrações/s.

Ao tratar da radiação gama característica, mostramos que, durante a sua formação,

um núcleo se transforma e depois não existe mais como tal. Isso significa que, com o

tempo, o material emissor se reduz e, por conseqüência, a sua atividade também diminui.
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Para a diminuição da atividade no tempo, devido à desintegração dos núcleos, vale a Lei

da Desintegração, expressa pela seguinte equação:

A (t) = Ao * exp (- 0,693 / T m * t)

sendo, A(t) = atividade no tempo;

Ao = atividade no momento t = to;

Ti/2 = período de semi-desintegração.

Cada emissor tem um período de semi-desintegração característico. Devido à

grande importância do período de semi-desintegração como propriedade característica dos

emissores, o decurso temporal da atividade é representado em múltiplos do período de

semi-desintegração, como representado na fig. II. 8C. A curva exponencial permite ver

diretamente a diminuição da atividade.

I
s
i
<

1.0

T (tempo)

FIGURA IL8C: Diminuição da atividade do emissor no tempo.
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11.3.5: OS DETETORES

Devido ao grande desenvolvimento na área da eletrônica, praticamente todos os

processos de medidas de grandezas físicas se baseiam na utilização de transdutores que

transformam estas grandezas em pulsos de corrente elétrica.

Desta forma, a maior parte dos detetores de radiação são nada mais que

transdutores que transformam os efeitos das interações das radiações (gama ou raios-X),

direta ou indiretamente, em pulsos de corrente elétrica que possam ser medidos através de

um circuito eletrônico apropriado.

Atualmente, podemos encontrar detetores do tipo: a gás (câmaras de ionização,

proporcionais e Geiger-Muller), os cintiladores (inorgânicos e orgânicos), e os detetores

semicondutores (de barreira de superfície, Ge (Li) e Si (Li), e Ge (Li) de alta pureza).

Particularmente, o detetor empregado em nossa pesquisa foi o cintilador inorgânico

constituído pelo composto sólido de Nal (Tl).

O mecanismo de cintilação, dos detetores cintiladores inorgânicos, baseia-se no

fato dos elétrons ocuparem diferentes níveis de energia na rede cristalina, conforme a

figura II.9, pois a radiação ao interagir com o cristal eleva o nível de energia dos elétrons

para as bandas de condução ou excitação, ultrapassando a faixa de energia que as separam

da banda de valência conhecida como banda proibida ou "gap". Os elétrons ao retornarem

para o estado fundamental liberam uma energia no mínimo igual ao "gap", de

aproximadamente 8 eV.

A produção de radiação eletromagnética neste processo é bastante ineficiente,

sendo a energia normalmente liberada sob a forma de calor e, mesmo se isso não

ocorresse, os fótons produzidos estariam fora da faixa do visível (400 a 700 nm) com um

comprimento de onda na ordem de 155 nm. Por este motivo, torna-se necessário a

introdução de impurezas ou ativadores que criam níveis de energia dentro da banda
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proibida, pois estes elementos possuem um potencial de ionização inferior ao do cristal

puro. Assim, ocorre uma transferência da excitação ou ionização para o ativador que

passa a um nível excitado e, a probabilidade de fótons retornando ao estado fundamental

com comprimento de onda na faixa de luz visível é maior. Finalmente, a conversão da luz

produzida nos cintiladores em pulsos de corrente elétrica é feita com a utilização de

fotomultiplicadoras que são ligadas ao detetor através de um acoplamento ótico.
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FIGURA n.9: Níveis de energia em um cristal cintilador.

113.6 - ATENUAÇÃO DA RADIAÇÃO EM AMOSTRAS ROCHA-FLUIDO

As amostras empregadas em nossos trabalhos são formações rochosas porosas e

constituídas de diversos elementos; de modo que estas podem estar preenchidas por algum

fluido ou estarem totalmente secas, conforme figura II. 10.
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FIGURA EL10: Na amostra 1, os poros estão totalmente preenchidos por um

determinado fluido, representados pela coloração verde. Na amostra 2, o meio poroso

está totalmente seco.

Quando um feixe colimado de radiação gama ou de raios-X, de intensidade Io,

percorre uma espessura x, conforme a amostra 1 da figura 13, sofre uma atenuação, de

modo que a intensidade transmitida I é representado pela lei de BEER-LAMBERT:

I = I* exp (- n x) (IL1)

onde \x é o coeficiente de atenuação linear total da rocha, representado pela soma

proporcional dos coeficientes de atenuação de cada elemento que a compõe, dado pela

seguinte equação:

(Nav*o
total da rocha

Nav*a
M

F * T to«l do fluido ( I L 2 )

(
onde,

V

(Nav*c
R eR e 1 T7M / \ M

massa da rocha e do fluido, dados em cm2/g,

Nav é o número de Avogadro,

cr é a seção microscópica dada em cm2/núcleos,

A/é a massa atômica dos elementos,

respectivamente os coeficientes de atenuação de
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T total d* roch. é a densidade total da rocha e

x toui do fluido é a densidade total do poro ou vazio.

C o m o , ttoui d> roch. = Prochi * (1 - e ) e Ttoui do fluido = Pfluido. s * S , o n d e 8 é a

porosidade e S a saturação de fluidos, podemos substitui-los na equação II.2 e obter a

seguinte relação:

(Nav*a fNava\
J R * p r o c h « * ( 1 - 8 ) + { M ) y * Pfluido* E . S ( H . 3 )

Considerando que a rocha esteja totalmente saturada, temos que S = 1. Então,

podemos rescrever a equação II. 3 da seguinte forma:

ÍNavcr} ÍNav*a)
Sabendo que, ^———j R * p^ha = ̂ Wha e (^———j F Pfluido = ufluido são os

respectivos coeficientes de atenuação linear da rocha e do fluido, a relação final de n é

dada por:

, * (1 - e) + UflUid0 * e (II.5)
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Assim, substituindo o valor de u na equação II. 1, podemos representá-la da

seguinte forma:

I = Io exp - { x [Urocbi * (1 - s ) + M-iiuido * e ] }

(IL6)

II.3.7- RAIOS SOMA E PROJEÇÃO

Um sistema de coordenadas (x,y) pode ser utilizado para descrever a seção

transversal do corpo examinado. Cada ponto da seção transversal é denotado pela função

densidade J(x,y) que, no caso da tomografia computadorizada por transmissão, é

proporcional ao coeficiente de atenuação linear u, e este coeficiente passa a ser função da

posição dentro do material examinado, \i (x,y).

Em um sistema tomográfico, onde o sistema fonte-detetor é mantido fixo e o

objeto realiza movimentos de rotação e translação, o caminho que o raio percorre pode

ser representado por um sistema de coordenadas (r,s), na fig. I l l 1, o qual é sempre girado

a um ângulo <f>, ângulo que o raio forma com o eixo y. A integral de linha do raio (r,<j>),

raio soma, é definida:

P(M>)= j/(x,y)ds (H.7)

Associando u. com a função densidade f[x,y), temos:

P (r,4>) = In Io/1 = } u(x,y) ds (IL8)
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detetores

FIGURA 11.11: Sistema de coordenadas fixas (x,y), mostrando pontos do objeto. O

caminho do raio é especificado através do ângulo <j> com o eixo y e a distância r da origem

[BROOKS et ai., 1976].

Um conjunto completo de raios-soma em um mesmo ângulo é chamado de

projeção ou perfil. Experimentalmente os valores de P (r,<|>) são obtidos pela medida de Io

e I. O grande problema da reconstrução da imagem do objeto está em inverter a equação

n.8, isto é, obter a função densidade J(x,y) a partir das medidas dos raios-soma em todas

as direções e posições; neste ponto é que os algoritmos de reconstrução adquirem um

papel importante na reconstrução da imagem da seção examinada.

IL3.8 - ALGORITMOS DE RECONSTRUÇÃO

Em função da grande aplicabilidade da tomografia computadorizada nas diversas

áreas da ciência e da indústria, diversos algoritmos de reconstrução de imagem foram

estudados e aperfeiçoados, graças ao esforço de vários pesquisadores que contribuíram

para o seu desenvolvimento, de modo que a técnica de reconstrução de imagem possui
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uma literatura vasta, bastante elucidativa e detalhada, podendo-se citar; [BROOKS et ai.,

1975 e 1976], [HERMAN, 1980], [REBELO, 1984], [LOPES, 1988], entre outros.

No algoritmo de retroprojeção, o raio-soma (P) que contém as informações sobre

o coeficiente de atenuação linear (função densidade y(x,y)) é retroprojetado sobre o plano

da imagem conforme a ilustração da fig. II.12.

RAIO
RETROPROJETADO

Densidade
ótica

Posição do campo Perfil da projeção

FIGURA n.12: Técnica da retroprojeção sem filtragem.

Uma das limitações deste processo é o aparecimento de planos indesejáveis,

fazendo com que o objeto apresente uma forma de estrela, uma vez que estas regiões

recebem contribuições positivas de todas as projeções. Este problema pode ser resolvido,

encontrando-se uma função que aplicada nas projeções permite a obtenção de uma

reconstrução mais próxima da realidade. Um método bastante utilizado é o de manipular

as projeções antes de projetá-las. Este método utiliza-se de uma pré-filtragem das

projeções, isto é, cada projeção precisa ser filtrada antes de ser inicializada as

retroprojeções. Esta filtragem pode ser feita no espaço das freqüências, retroprojeção

filtrada, ou no espaço real, convolução/retroprojeção filtrada, e a função filtro de função

núcleo da convolução, então:
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= P(r,4>)»h(r).

O método de convolução\retroprojeção filtrada minimiza os borrões (efeito

estrela), visto que as regiões fora do plano de interesse receberão contribuições positivas

de algumas projeções e negativas de outras, figura II. 13.

Densidade
ótica

Posição do campo

FIGURA n.13: Técnica da retroprojeção com filtragem.

113.9 - APRESENTAÇÃO DA IMAGEM

A imagem reconstruída é usualmente exibida na forma de uma grade quadrada

(matriz), consistindo de n x n pixels. A cada pixel é designado um valor de cinza

proporcional ao coeficiente de atenuação linear médio no correspondente ponto (x,y) da

seção transversal do corpo de prova em inspeção, figura ü. 14.
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FIGURA n.14: Esquema representativo de uma matriz imagem contendo pontualmente

os coeficientes de atenuação linear.

Para se fazer uma imagem visível, a cada valor na escala de coeficiente de

atenuação linear é designado um valor de escala de nível cinza, tal que geralmente a região

mais densa aparece negra e a região menos densa aparece branca. Apesar dos pixels

assumir valores numa vasta faixa, a representação no monitor de vídeo normalmente se

restringe a 256 tons de cinza, assim teremos:

Cij = 2 5 5 X ( U i j - U m i n ) / ( - U min

onde Cij é o valor do nível de cinza para o coeficiente de atenuação \i y na posição ij da

matriz da imagem. Existem também monitores que produzem imagens pseudo- coloridas

para realçar certas características por designação arbitrária de cores aos níveis de cinza.

Uma escala muito utilizada em tomógrafos médicos, é aquela baseada no número

de Hounsfield (UH), onde UH é dado por:
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= K(u-uw ) /uw

onde u,w é igual ao coeficiente de atenuação da água, e \i é o coeficiente de atenuação do

pixel em questão. Embora o scanner de TC EMI (Eletronics Music Industries, Ltd.)

original usasse um valor de K = 500, o valor de K foi escolhido como 1.000. Em

homenagem a Godfrey Hounsfield, o inventor do estudo por tomografia computadorizada,

as unidades de TC são denominadas unidades de Hounsfield (UH). Utilizando-se UH, o ar

possui um valor de -1000, a água um valor de 0 e o osso denso um valor de + 1000.

II.3.10 - AQUISIÇÃO DE DADOS

Os sistemas tomográficos evoluíram progressivamente desde o desenvolvimento

da primeira geração da tomografia computadorizada apresentado na figura 11.15. O

objetivo é sempre reduzir o tempo necessário para varredura, devido principalmente às

razões médicas. Os quatro sistemas diferem muito no tipo e na forma em que os arranjos

fonte-detetores são movidos em relação ao corpo de prova.

1. PRIMEIRA GERAÇÃO: as varreduras são relativamente lentas e tem um

tempo de varredura, de alguns minutos, figura H. 15.1.

2. SEGUNDA GERAÇÃO: feixe em leque de estreita abertura angular e alguns

detetores. Reduz o tempo de translações e rotações e, portanto, o tempo de

varredura é somente de aproximadamente 20 segundos, figura II. 15.2.

3. TERCEIRA GERAÇÃO: feixe em leque de larga abertura angular eliminando

o movimento de translação, somente poucas rotações são necessárias. O tempo

de varredura é reduzido para aproximadamente 5 segundos, figura ü.15.3.
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4. QUARTA GERAÇÃO: consiste de um anel estacionário de detetores e um

feixe em leque rodando o anel. O tempo de varredura é de aproximadamente 1

segundo, figura II. 15.4.

O movimento de translação-rotação foi do tipo originalmente desenvolvido por

Hounsfield, e os instrumentos que utilizam este arranjo original são denominados scanners

de primeira geração. Nesta máquina o feixe de raios-X é colimado até dimensões de

aproximadamente 2 x 13 mm. A dimensão de 13 mm é paralela ao eixo do corpo, isto é,

correspondente à espessura do corte (comprimento do voxel). A intensidade do feixe é

monitorizada por pequenos detetores antes de entrar no corpo, para obter o valor da

intensidade incidente (Io). Após atravessar o corpo, o feixe é detectado por um cristal de

cintilação, que também é colimado para receber aqueles fótons que não são dispersos ou

absorvidos. A quantidade de intensidade transmitida (I) é então registrada e armazenada

na memória do computador.
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FIGURA n.15: Ilustração da evolução dos sistemas tomográficos.
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CAPITULO HI

MA TEMAIS E MÉTODOS

Neste capítulo são apresentados os materiais e a metodologia empregada para

o estudo do fenômeno de interação rocha-fluido pressurizado.

m . 1 - SISTEMAS TOMOGRÁFICOS

III.1.1 - TOMÓGRAFO STAC-1

O tomógrafo STAC-1 utilizado na análise das amostras é de primeira geração

e foi desenvolvido no Laboratório de Instrumentação Nuclear da COPPE/UFRJ, fig.

III. 1. O sistema utiliza fontes de raios gama.

FIGURA in.1: Sistema tomográfico assistido por computador - STAC-1.
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O sistema fonte-detetor do STAC-1 é estacionário e a fonte radioativa pode

ser trocada. A fonte utilizada possui as seguintes características:

Isótopo: Césio 137

Atividade: 1,11 x IO10 Bq (300mCi) em 16/01/92

Energia: 662 keV

Meia-Vida: 30 anos

O detetor é um cristal cintilador de NaI (Tl), de duas polegadas de diâmetro e

espessura, colimado com fundo de abertura retangular de 1 x 10 mm e acoplado a

uma fotomultiplicadora, modelo 276, fabricado pela ORTEC. A tensão da

fotomultiplicadora é fornecida por uma fonte de alta tensão, fabricada pela

MICRONAL, modelo 1023/A, com tensão que pode variar de 0 a 3000 volts. Neste

trabalho, a tensão de operação utilizada foi de 1000 volts.

O programa de controle e aquisição de dados utiliza os seguintes parâmetros

de entrada:

1. nome dos arquivos de saída: nome pelo qual será armazenado os

arquivos de contagens e projeções geradas;

2. tamanho do objeto: servirá para controle do número de passos de

translação e tamanho das matrizes geradas para a reconstrução;

3. tamanho do passo de translação: servirá para controlar o tamanho

do passo de translação que a mesa irá realizar;

4. número de projeções: servirá para o controle do passo de rotação,

isto é, número de rotações que a mesa irá realizar;

5. tempo de contagem: tempo para contagem, em cada raio soma.
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7/7.2.2 - TOMÓGRAFO STAC-3

O tomógrafo STAC-3 aplicado nas inspeções das amostras é de primeira

geração e também, foi construído no Laboratório de Instrumentação Nuclear da

COPPE/UFRJ.

Este equipamento é constituído por um tubo de raios-X Balteau, modelo CSD-

160, duplo foco e tensão variável de 0 a 160 kV, com filtração inerente a lmm de Be,

corrente variável de 1 a 35 mA, e o feixe colimado com colimadores cilíndricos de

1 mm de abertura no tubo e no detetor.

Um esquema do STAC-3 é representado na figura III.2
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I
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1 • — • ' • •

detetoc

_ -^-^
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de HV
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FIGURA ni.2: Diagrama do sistema tomográfico STAC-3.
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III.1.3 - TOMÓGRAFO DELTASCAN100

O tomógrafo DeltascanlOO, de propriedade do CENPES/DIGER/SETRES, é

dotado de uma única fonte de raios-X e três detetores. Permite a visualização de

seções com 10 mm de espessura, apresentadas na forma de uma matriz bidimensional

de máximo 256 x 256 pixels. O sistema operacional que controla a obtenção de

imagens tomográficas executa a aquisição de 60 diferentes projeções dispostas

regularmente ao longo de 180° em torno do objeto, obtendo-se ao final do processo

de aquisição, um sistema matemático composto por 2562 equações linearmente

independentes e 2562 incógnitas correspondentes aos coeficientes de atenuação linear

médio da matriz referida. A resolução desse sistema de equações conduz à valoração

de tais coeficientes. Esses valores reais são, em seguida, normalizados numa escala

de 256 tons de cores e conjugados na matriz de origem, dando o contorno final da

imagem da seção.

As imagens reconstruídas são gravados em fitas DAT de 4 mm, sendo

encontradas seqüencialmente armazenadas. Em seguida, as imagens são transferidas

para uma estação de trabalho Sun SparcStation II, onde é realizado o equacionamento

de cores e contrastes, propiciando uma identificação satisfatória das regiões objeto de

caracterização. Tais operações foram levadas a cabo mediante aplicação de rotinas do

sistema Khoros e completados através do software CatPix, integrante do sistema

PVWave, da Visual Numerics. A diagramação final das imagens foram realizadas a

partir do software PhotoStyler 2.0, produzido pela Aldus Corporation.

in.2 - CONFECÇÃO DAS AMOSTRAS DE TESTEMUNHOS

Os testemunhos devidamente preservados, provenientes dos campos de

perfuração, são levados até aos laboratórios do CENPES/DIPLOT/SETEP e tomam

forma de amostras de corpo de prova, com as seguintes características físicas,

conforme as imagens da figura ÜI.4:
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FIGURA IO.4: 1. Comprimento de 130 mm

2. Diâmetro de 39 mm

3. Furo Central de 4 mm

O testemunho é torneado e, em seguida, uma broca realiza um furo central na

extensão total do corpo, já na forma cilíndrica. A elaboração dos corpos de prova,

realizado pelos técnicos do CENPES/DIPLOT/SETEP, é mostrado na figura III. 5.

FIGURA in .5 : Preparação dos corpos de prova utilizados nos experimentos.
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As amostras utilizadas nos testes foram de Berea (formação de arenito) e

Folhelhos de Candeias e Albacora.

m.3 - A COMPOSIÇÃO DOS FLUIDOS DE PERFURAÇÃO

Os fluidos de perfuração são preparados por técnicos do laboratório da

DIPLOT/SETEP e devem desempenhar nas operações no poço as seguintes funções:

1. limpar, resfriar e lubrificar a broca e a coluna de perfuração;

2. controlar as pressões das camadas a serem perfuradas, de modo a impedir o

influxo dos fluidos nelas existentes;

3. trazer para a superfície os cascalhos gerados durante a perfuração;

4. transmitir potência hidráulica à broca;

5. estabilizar as paredes do poço através de mecanismos físico-químicos.

A seguir, são apresentados os tipos de fluidos utilizados nos ensaios, dos quais

o sistema visplex e o fluido de microperfuração foram envelhecidos por 16 hs à 180

SISTEMA VISPLEX

Agua Industrial

Bentonita

Visplex II

Flooplex

NaOH para pH= 11,0

1500ml

34,32g

4,29e

21.45a

10 ml
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=í>KCI COM POLIACRILAMIDA

H2O industrial 500mI

Argila ativada 14,3g

CMC AVAS 2,

CMC BVAS 2,15g

Amido 8,58g

PHPA 2,86g

NaOH 2,15g

KC1 _ _ _ 30g

Baritina 274,1 Og

FLUIDO PARA MICROPERFURAÇAO DO E&P - AM:

H2O industrial

Xantis

Carbogel LV-P

MgO

Solugel

KC1

Barita QTE-500

Lioval 4260

Bactericida Locide-320

1500ml

4,28g

8,56B

4,28g

17,12g

74,9g

146,58K

30,0ml

3,0ml
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m . 4 - PERFIL DO SIMULADOR (SIRFP)

Na figura III.6 é mostrado o SIRFP durante um teste de interação rocha-fluido

pressurizado, no laboratório de tomografia computadorizada com raios-X do

CENPES/DIGER.

HnMer inserido no gantry

FIGURA in .6 : Visão geral da montagem do Simulador, no tomógrafo, durante os

testes.

Em seguida, é fornecido um fluxograma completo do SIRFP, onde os testes

são realizados pelo escoamento do fluido pressurizado através do corpo de prova, no

interior do holder, durante um certo intervalo tempo.
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ra.5 - A COMPOSIÇÃO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO HOLDER

O holder é a peça fundamental do equipamento dos testes da simulação de

interação rocha-fluido pressurizado, pois contém a amostra no seu interior sob as

pressões axial e de confínamento. Assim, o material é constituído por uma liga de

alumínio do tipo AS.TM 6261, diferente dos materiais tradicionalmente

empregados, como o aço, que atenuam drasticamente o feixe de raios-X, e estes são

resistente às tensões das pressões.

A composição da liga de alumínio é:

• Cu: 0,15-0,40%

• Cr: 0,10%

• Fe: 0,40%

• Mg: 0,70 - 1,00%

• Si: 0,40 - 0,70%

• Ti: 0,10%

• Mn: 0,20 - 0,35%

• Zn: 0,20%

• Outros: 0,05-0,15%

• ALUMÍNIO: diferença
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m.6 - MATERIAIS INSPECIONADOS NOS ENSAIOS TOMOGRÁFICOS

Esta etapa consiste em quantificar os coeficientes de atenuação linear para

determinar se há contraste entre os elementos que compõem a célula do Simulador de

Interação Rocha-Fluido Pressurizado, conforme a figura III.7. Estes coeficientes

podem ser obtidos através da tomografia computadorizada com raios-X ou gama.

FIGURA in.7: Corte transversal na célula do SIRFP:

1. Alumínio {holder).
2. Vazio (espaço entre a borracha e o alumínio).
3. Borracha.
4. Vazio (local de escoamento do fluido).
5. Amostra de folhelho ou berea.

Na primeira etapa, os coeficientes de atenuação foram obtidos através da

atenuação dos raios gama aplicando uma energia de 662 keV, com uma contagem de

10000 fótons/s. Estes coeficientes foram obtidos utilizando a equação Ü.1, medindo-

se a intensidade do feixe da radiação incidente Io e a intensidade do feixe transmitido

I, ao longo da seção transversal da região mediana dos elementos. Um número de

projeções e de pontos, por sugestão de LOPES (1996), foi elaborado e realizado

conforme os valores encontrados na tabela III. 1.
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Tabela IIL1: Lama: aditivo polimérico.

Óleo: óleo mineral.

Tubol: alumínio + borracha.

Tubo2: alumínio + borracha + arenito.

Roei: arenito (amostra de Rio Bonito).

AMOSTRA

LAMA

ÓLEO

TUBO1

TUBO2

ROC1

PROJEÇÕES

100

100

100

100

100

PONTOS

90

100

80

90

50

Na segunda etapa foi empregada a tomografia computadorizada com raios-X

(STAC-3), variando as tensões em 80, 100 e 120 kV, para determinar os coeficientes

de atenuação dos materiais que compõem a célula do SIRFP. Estes coeficientes foram

obtidos através da equação II. 1, pela atenuação dos raios-X ao longo da seção

transversal da região mediana dos materiais, medindo-se a intensidade do feixe da

radiação incidente Io e a intensidade do feixe transmitido I. O número de projeções e

pontos, relativos às tensões acima, estão na tabela III. 2.

Tabela ITJ.2: 1. Tubo80, 100 e 120: alumínio + borracha + arenito

2. Lama80, 100 e 120: fluido de perfuração

3. Óleo 80, 100 e 120: óleo mineral

AMOSTRAS

TUBO80

TUBOIOO

TUBO120

LAMA80

LAMA 100

LAMA120

ÓLEO 80

ÓLEÓ100

ÓLEO120

PROJEÇÕES

60

60

60

60

60

60

60

60

60

PONTOS

90

90

90

90

90

90

100

100

100
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ra.7 - A UTILIZAÇÃO DE DOPANTES

Os parâmetros físicos que determinam o coeficiente de atenuação linear (u)

incluem a densidade da matéria (p) e o coeficiente de atenuação de massa (6), de

forma que:

u = ô * p

Quando uma mistura de espécies químicas diferentes se encontram presentes

no corpo de prova, a atenuação dos raios-X é proporcional ao número atômico efetivo

Ze:

Ze = (IfiZi38)0-263

onde fj representa a fração na i-ésima espécie e Z\ é o número atômico do

elemento.

Neste trabalho usou-se o Iodeto de Potássio que possui um número atômico

efetivo em torno de 48,9. Como exemplo, o valor de Ze da água é em torno de 7,54.

Isto mostra que o número atômico efetivo medido pela imagem tomográfica é

altamente ponderado pelo elemento de número atômico elevado.

Esta forte dependência entre a atenuação de raios-X e o número atômico é

bastante empregada para aumentar o contraste de atenuação entre fases fluidas

imiscíveis melhorando sensivelmente a acurácia na determinação, por exemplo, de

porosidade e saturação de fluidos de um meio poroso. Assim, sais de Iodeto de Sódio

ou Tungstato de Sódio são usualmente adicionados à fase aquosa para aumentar o

contraste com a fase óleo em ensaios de deslocamentos imiscível óleo-água. Da

mesma forma, o Bário contido nos fluidos de microperfuração aumenta drasticamente

a atenuação de raios-X.
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CAPITULO IV

ANÁLISE E APRESENTAÇÃO

Os resultados obtidos no desenvolvimento deste trabalho são apresentados em

duas etapas:

1. Análise dos coeficientes de atenuação dos materiais que compõem a célula

doSIRFP.

2. Análise qualitativa das imagens tomográficas.

IV.l - DETERMINAÇÃO DOS COEFICIENTES DE ATENUAÇÃO DOS

MATERIAIS

IV.1.1 - USANDO O MÉTODO DE ATENUAÇÃO DA RADIAÇÃO GAMA

A determinação dos coeficientes de atenuação linear através do método de

atenuação de raios gama, foi realizada conforme metodologia descrita na seção III.6,

cujos resultados estão mostrados na tabela IV. 1. O desvio dos valores encontra-se na

faixa de 1%.

TABELA IV.l: Determinação experimental dos coeficientes de atenuação através do

sistema tomográfico STAC-1.

MATERIAL

ALUMÍNIO

ARENITO

BORRACHA

FLUIDO POLIMERICO

ÓLEO

COEFICIENTE DE ATENUAÇÃO(cm')

0.2050 ± 0.002

0.1530 ± 0.002

0.1340 ± 0.001

0.1102 ± 0.001

0.0710 ± 0.001
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IV.1.2 - USANDO O MÉTODO DE ATENUAÇÃO DE RAIOS-X

A determinação dos coeficientes de atenuação linear através do método de

atenuação dos raios-X, foi realizada conforme metodologia descrita na seção III. 6,

cujos resultados estão mostrados na tabela IV.2, que fornece os valores dos

coeficientes de atenuação para as diferentes energias máximas de 80, 100 e 120 keV

dos elementos constituintes da célula do SIRFP. O desvio dos valores encontra-se na

faixa de 1%.

Tabela IV.2: Determinação experimental dos coeficientes de atenuação dos materiais

através do sistema tomográfico STAC-3.

MATERIAL

ALUMÍNIO

ARENITO

BORRACHA

FLUIDO

POLBWÉRICO

ÕLEO

H para 80 keV

0.7646

0.5567

0.3394

0.3056

0.1454

± 0.008

± 0.006

± 0.003

± 0.003

± 0.001

H para

0.5752

0.4341

0.2751

0.2361

0.1063

100 keV

± 0.006

± 0.004

± 0.003

± 0.002

± 0.001

H para

0.5133

0.3441

0.2136

0.1783

0.0616

120 keV

± 0.005

± 0.003

± 0.002

± 0.002

± 0.001

Algumas observações a seguir:

1. Na energia de 80 keV, a taxa de contagem foi de 35000 fótons/s.

2. Na energia de 100 keV, a taxa de contagem foi de 48000 fótons/s.

3. Na energia de 120 keV foi usado um filtro de cobre de espessura equivalente de

0,6 mm e um outro de espessura de 0,10 mm, devido a saturação do detetor,

decorrente do aumento da taxa de contagem. Após esta filtração obtivemos uma

taxa de contagem de 57000 fótons/s.
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Ao plotar os valores encontrados nas tabelas IV. 1 e IV. 2 foi construído o

gráfico de energia x coeficiente de atenuação linear (|i), encontrado na figura IV. 1.

• •

• •

•

• •
•

• J | Alumínio

* • | Arenito

* * | Borracha

(- 1 1 1 1 1 1 I Fluido poliméríoo

100 200 300 400 500 600 700 • óleo
Biergia (keV)

FIGURA rv.l: Representação gráfica dos valores de 11 dos materiais que constituem

a célula do SIRFP.

Os resultados encontrados são importantes quanto à viabilização do uso da

tomografia computadorizada com raios-X ou radiação gama, pois os elementos

inseridos no interior do holder de alumínio podem ser observados e

quantificados, visto que, o mesmo não atenua tão severamente as radiações das

técnicas empregadas. Porém, a geração de uma imagem tomográfica de boa

resolução, necessita de contrastes entre os componentes que formam o objeto a ser

inspecionado através da TC, como ilustrado na figura III.7. Assim, através da análise

dos coeficientes de atenuação linear locados no gráfico da figura IV. 1, é possível

determinar a melhor energia a ser utilizada.
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Podemos observar que o grau de variação entre os dados do coeficientes de

atenuação linear na energia de 662 keV, é muito reduzido. Isto porque, em relação

aos valores encontrados em 80, 100 e 120 keV, estes apresentam uma variação bem

acentuada entre os elementos, o qual chega a ser em torno de 86% entre o fluido

polimérico e o arenito, como exemplo. Já, em 662 keV, este valor fica próximo de

39%, fornecendo uma imagem de poucos contrastes.

Portanto, a técnica de tomografia computadorizada com raios-X foi aplicada

no desenvolvimento desta pesquisa, de estudos das alterações fisico-quimicas de

interação entre rocha e fluido, em vista da técnica de atenuação por radiação gama

apresentar baixa resolução entre os materiais que formam a célula do Simulador.

IV.2 - ANALISE QUALITATIVA DAS IMAGENS TOMOGRÁFICAS

Na consecução dos objetivos deste trabalho foram realizadas,

sucessivamente, as seguintes etapas:

1. aquisição da imagem da rocha original em uma determinada seção

longitudinal;

2. confecção de furo longitudinal centrado na amostra;

3. aquisição da imagem da rocha perfurada, na seção longitudinal;

4. aquisição da imagem da rocha perfurada, numa determinada seção

transversal (st), confinada no holder hidrostático de alumínio, antes do

início dos testes. Nesta etapa é realizada a calibração, onde o valor da

amostra em Unidades de Hounsfield corresponde a zero e por fim,

5. aquisição das imagens tomográficas da rocha confinada, durante o

escoamento do fluido pressurizado, em intervalos de tempos programados.
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Foram gerados cinco experimentos de simulação de interação entre amostras

de formações e fluidos de perfuração, associados à tomografia computadorizada com

raios-X, utilizando o tomógrafo DeltascanlOO, onde:

1. os ensaios 1 e 2 trataram dos estudos de formação de reboco em amostras

de Berea com uma permeabilidade de 100 mD (miliDarcy) e,

2. os testes 3, 4 e 5 avaliaram a estabilidade dos folhelhos do tipo de Candeias

e Albacora.

IV. 2.1 - PRIMEIRO EXPERIMENTO

As características deste são:

1. Amostra 1: Berea 100;

2. Tempo de ensaio: 120 min;

3. Pressões:

• de confinamento: 3100 psi

• axial: 4100 psi

• de injeção: 3600 psi

4. Fluido utilizado: fluido de microperfuração.

O objetivo deste teste consiste em acompanhar, através da TC com raios-X, a

evolução de formação do reboco no corpo de prova, conforme a figura IV. 2.
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FIGURA rV.2: O fluido circula com valor de Hounsfield em torno de - 450UH, pelo

interior do anel de reboco, com o mesmo da formação. Assim, as imagens apresentam

duas tonalidades distintas.
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Na análise da primeira imagem tomográfica, nota-se que esta é constituída por

um anel de coloração lilás (formação de reboco), localizado no furo central da

amostra, onde a espessura deste aumenta, ao longo do tempo, até a sua estabilização

na imagem 7. Esta cor circular, bem acentuada, é devida à presença de Barita QTE-

500 que é um excelente atenuador de raios-X, pois o número atômico do Bário é

bastante elevado.

O ensaio foi realizado num total de 120 min de injeção e com vazão em torno

de 25 cmVmin. Nas figuras IV.3 e IV.4, são apresentados os aspectos físicos da

amostra.

FIGURA IV.3: A amostra de Berea antes do teste.

FIGURA IV.4: Berea após o teste.
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IV.2.2 - SEGUNDO EXPERIMENTO

As características deste são:

1. Amostra 2: Berea 100;

2. Tempo de teste: 172 min;

3. Pressões:

• de confínamento: 3100 psi

• axial: 4100 psi

• de injeção: 3600 psi

4. Fluido utilizado: fluido de microperfüração.

O enfoque deste teste é o mesmo do anterior, da formação e crescimento do

reboco até a sua estabilização num determinado tempo, em torno de 172 min de

injeção.

O fluido de microperfüração, desta vez, contém em sua composição Iodeto de

Potássio a 0,5 M. Este artificio foi utilizado para aumentar o contraste entre a

amostra, o anel de formação do reboco e o fluido de circulação. Pois, o Kl é um bom

atenuador de raios-X devido ao elevado número atômico do Iodo. As imagens

tomográfica são apresentadas na figura IV. 5.
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£ Reboco

Amostra

fe Fluido

FIGURA rv.5: As imagens tomográficas apresentam três tonalidades para cada

elemento que as compõem, em função do uso do dopante Kl.
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IV.2.3 - TERCEIRO EXPERIMENTO

As características deste teste são:

1. Amostra 1: folhelho de Candeias;

2. Poço: 7 - C - 2 1 0 - B a ;

3. Testemunho: # 5 e caixa 2/7;

4. Profundidade: 2001,10m //intervalo: 2000a2006m;

5. Pressões:

• de confinamento: 3700 psi

• axial: 4100 psi

• de injeção: 2500 psi

6. Tempo total: 2hs;

7. Fluido utilizado, água desmineralizada;

8. Temperatura do fluido: 180 °F.

O objetivo deste ensaio é promover a hidratação do folhelho através da

circulação da água desmineralizada e com uma vazão de 50 cm3/min.

As sucessivas imagens tomográficas, na figura IV.6, são obtidas em intervalos

de tempo de 24min e o valor em Hounsfíeld da primeira imagem, no tempo inicial, é

de - 250 UH. Com o tempo, em virtude do processo de hidratação, há um aumento

deste decorrente das mudanças estruturais, experimentado pelo corpo de prova.
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FIGURA rV.6: As alterações estruturais podem ser visualizadas pelas mudanças de

tonalidades nas imagens, em alguns pontos da amostra, correspondentes aos valores

em Hounsfield na escala cromática.
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Na figura IV. 7, a aquisição das imagens longitudinais B, antes e depois do

teste, realizada fora do holder hidrostático, informa que houve um estreitamento no

duto do furo central devido ao inchamento da argila, como mostrado na região após a

hidratação.

FIGURA rv.7: A região indicada no corte longitudinal B - depois do teste, mostra

que houve variação na composição da estrutura do corpo de prova, devido ao

aumento do valor em Hounsfield.
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Com a abertura da amostra, mostrado na figura IV. 8, é indicada a região de

ocorrência do fenômeno de interação físico-quimico, após o término do ensaio de

simulação de interação entre o folhelho e a água desmineralizada.

FIGURA IV.8: Aspecto físico do folhelho de Candeias.
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IV.2.4- QUARTO EXPERIMENTO

As característica deste trabalho são:

1. Amostra 2: folhelho de Candeias;

2. Poço: 7-C-210-Ba;

3. Testemunho: #9 e caixa 2/6;

4. Profundidade: 2031,00m // intervalo de 2029,70 a 2035,00m;

5. Pressões:

• de confinamento: 3700 psi

• axial: 4000 psi

• de injeção: 2500 psi

6. Fluido analisado: fluido visplex.

7. Tempo de ensaio: 105 h;

8. Temperatura do fluido: 180 °F.

A tomografia computadorizada com raios-X foi empregada neste teste, para

avaliar o grau de interação do fluido visplex com a amostra.

A análise das imagens tomográficas, na figura IV. 9, mostra que estas mantêm

as suas características iniciais até o final do ensaio, ou seja, demostrando que não

houve alterações significativas na composição da estrutura do corpo de prova e,

consequentemente, provocar um aumento do valor em Hounsfield da amostra,

modificando as tonalidades das imagens.
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FIGURA IV.9: Teste de estabilidade do folhelho de Candeias com o sistema

visplex.

Com isso, podemos afirmar que os aditivos que compõem o sistema visplex,

como o visplex II e o flowplex, funcionam como bons inibidores das frações de

argilas expansíveis, presentes no folhelho de Candeias.
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IV.2.5- QUINTO EXPERIMENTO

O trabalho foi realizado com as seguintes características:

1. Amostra: folhelho Albacora;

2. Poço: 7-AB-33D-R55 (Macaé);

3. Testemunho: #5 e caixa 1/11;

4. Pressões:

» de confínamento: 2500 psi

« axial: 2800 psi

• de injeção: 2100 psi

5. Profundidade: 2615,15 m;

6. Fluido analisado: fluido de KCl com poliacrilamida;

7. Temperatura do fluido: 160 °F;

8. Tempo de injeção: 30 h.

Este trabalho visa avaliar o grau de interação do fluido salgado com

poliacrilamida e a amostra de folhelho de Albacora.

A análise das imagens tomográficas, conforme a figura TV. 10, mostra que

estas conservam os mesmos contrastes durante o teste. Então, este resultado

determina que não houve interação entre o fluido e a formação, pois qualquer

alteração na composição da amostra de folhelho elevaria o seu valor em Hounsfield,

modificando as tonalidades das imagens.
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FIGURA IV.IO - Teste de estabilidade do folhelho de Albacora com o sistema

formado por KCl e poliacrilamida.
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Assim, podemos concluir que o fluido salgado tratado com poliacrilamida é

indicado para a perfuração de folhelhos altamente reativos, que provocam

desmoronamento ou inchamento das paredes do poço, incremento na reologia do

fluido e enceramento de broca. O mecanismo de funcionamento da poliacrilamida é

de encapsular os sólidos perfurados e recobrir as paredes do poço. Já, os sais, são

adicionados para dar inibição química.

Obs.: tecnicamente, a primeira imagem foi descartada pois, durante a

execução do teste, a bomba de injeção sofreu um dano devido a presença de

partículas sólidas (Baritina) na composição do fluido. Após o reparo da bomba, o

trabalho foi reiniciado a partir da imagem 2 e com o fluido reformulado.

Alguns comentários devem ser feitos, correlação aos aspectos das imagens

tomográficas dos testes de interação rocha e fluido de perfuração. A seguir, estes são:

1. A presença de artefatos nas imagens tomográficas, em forma de listras horizontais,

após a perfuração do corpo de prova, conforme mostrado na figura IV. 11.

2. A utilização do operador normalized crop para efetuar a seleção automática das

regiões de interesse, em nosso caso, somente a amostra e o fluido de perfuração

escoado através do furo central. Assim, estão ausentes das imagens tomográficas

o alumínio e a borracha.

FIGURA rv. l l: Descontinuidade na imagem do

folhelho de Candeias, localizado na periferia do

furo central.
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CAPITULO V

CONCLUSÕES E SUGESTÕES

O trabalho de pesquisa desenvolvido em torno do assunto, estudo das

alterações físico-químicas ocorridas pela interação entre as amostras de testemunhos

das formações e os fluidos de perfuração, alcançou o seu objetivo por apresentar

resultados bastante satisfatórios. Para este fim, implementamos a técnica de

tomografia computadorizada com raios-X para acompanhar este fenômeno,

promovido pelo equipamento de Simulação de Interação Rocha-Fluido Pressurizado

(SERFP). As conclusões são extraídos através das imagens tomográficas obtidas

durante a realização dos testes, onde podemos visualizar as possíveis modificações

das composições em equilíbrio nas rochas, usando uma variedade de fluidos químicos

e diferentes regimes de pressão.

Tecnicamente, podemos afirmar, que a tomografia computadorizada com

raios-X constitui uma excelente ferramenta para avaliar os danos gerados por um

determinado fluido numa amostra de campo, pois esta nos fornece uma distribuição

pontual dos coeficientes de atenuação linear (u.) da estrutura interna da seção

transversal e longitudinal do corpo de prova.

Algumas sugestões a seguir, são úteis para o aperfeiçoamento da técnica

empreendida até o momento:

1. Quantificar os resultados dos experimentos, apresentados pelas imagens

tomográficas, através de gráficos e equações;

2. Uma possível causa para o aparecimento de artefatos é o mau alinhamento

do tubo de raios-X e os detetores. Esta disfunção pode ser eliminada por

reparo ou boa manutenção preventiva do tomógrafo DeltascanlOO e
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3. Desenvolver a técnica de tomografia computadorizada em tempo real, o que

elevaria a padrão de qualidade dos dados tomográfícos das experiências de

simulação de interação entre rocha e fluidos de perfuração, eliminando o fator

tempo, pois a atual aquisição de dados do sistema tomográfíco DeltascanlOO é

em torno de 2h:20 min.
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