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RESUMO
A preparação de pastas de cimento para poços offshore envolve a mistura de todos os
componentes sólidos da pasta e a preparação da água de mistura feita na própria plataforma.
O objetivo desse trabalho é apresentar um estudo de formulação de misturas secas prépreparadas, ou grautes, para a cimentação de poços offshore. Foi avaliado o efeito da adição
de cargas minerais leves na resistência mecânica de grautes para cimentação primária inicial
(até 400 m) com lâminas d’água acima de 500 m. Foi realizada uma seleção de materiais leves
e finos, em substituição aos agregados utilizados nos grautes da construção civil. Para a
escolha dos materiais de partida, primeiramente foi realizado um estudo da atividade
pozolânica de materiais de baixo custo, como resíduo cerâmico de porcelanato, sílica ativa e
diatomita, por meio de difratometria de raios X e resistência mecânica à compressão.
Verificou-se que as misturas com adição de resíduo de porcelanato e sílica ativa apresentaram
maiores resistências nas primeiras idades. Com isso, foi desenvolvido um estudo da
resistência mecânica à compressão de grautes com massa específica 1,74 g/cm3 (14,5 lb/gal),
curadas, inicialmente, a 27ºC e compostas por cimento, resíduo de porcelanato e sílica ativa,
aditivadas com anti-espumante. Os resultados revelaram que a mistura com 7% de resíduo de
porcelanato e 7% de sílica ativa foi a que apresentou a maior resistência mecânica à
compressão em ensaio realizado com 24 horas de cura. Escolhida a composição a ser
estudada, ela foi adaptada às condições de poço offshore, cujos ensaios foram realizados a
4ºC. A mistura composta por cimento, 7% de resíduo de porcelanato e 7% de sílica ativa foi
aditivada com acelerador de pega (CaCl2), anti-espumante e dispersante. Os ensaios revelaram
que essa composição mostrou-se satisfatória quanto à resistência mecânica à compressão com
24 horas de cura, reologia, tempo de pega e volume de água livre.
Palavras-chaves: Cimentação offshore, grautes, sílica ativa, resíduo de porcelanato.
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ABSTRACT
The preparation of cement slurries for offshore well cementing involves mixing all solid
components to be added to the mixing water on the platform. The aim of this work was to
study the formulation of pre-prepared dry mixtures, or grouts, for offshore oilwell
cementing. The addition of mineral fillers in the strength of lightweight grouts applied for
depths down to 400 m under water depths of 500 m was investigated. Lightweight materials
and fine aggregates were selected. For the choice of starting materials, a study of the
pozzolanic activity of low-cost fillers such as porcelain tile residue, microsilica and
diatomaceous earth was carried out by X-ray diffraction and mechanical strength
tests. Hardened grouts containing porcelain tile residue and microsilica depicted high strength
at early ages. Based on such preliminary investigation, a study of the mechanical strength of
grouts with density 1.74 g/cm3 (14.5 lb/gal) cured initially at 27 °C was performed using
cement, microsilica, porcelain tile residue and an anti-foaming agent. The results showed that
the mixture containing 7% of porcelain tile residue and 7% of microsilica was the one with
the highest compressive strength after curing for 24 hours. This composition was chosen to be
studied and adapted for offshore conditions based on testes performed at 4 °C. The grout
containing cement, 7% of porcelain tile residue, 7% of active silica and admixtures (CaCl2),
anti-foaming and dispersant resulted satisfactory rheology and mechanical strength after
curing for 24 hours of curing.
Keywords: Offshore cementing, grouting, microsilica, porcelain tile residue.
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Capítulo 1
Introdução

Introdução

1. Introdução

A operação de cimentação de um poço petrolífero consiste, basicamente, no
preenchimento do espaço anular entre o revestimento e a parede da formação, com o objetivo
principal de proteger o revestimento contra fluidos agressivos oriundos da formação rochosa.
Essa operação precisa ser bem executada, pois o poço tem sua produtividade futura
completamente afetada pela qualidade desta etapa. Um pequeno erro na cimentação pode
comprometer a produção final do poço, ocasionando comunicação não desejada dentro do
reservatório ou, até mesmo, algum tipo de dano ao meio ambiente, como a mistura de um
aquífero com um reservatório de petróleo (GARCIA, 2007).
A operação de perfuração de um poço de petróleo é realizada em fases cujo
número depende das características das zonas a serem perfuradas e a profundidade total a ser
atingida. Posterior ao término da perfuração de cada fase, tubos de aço (conhecidos como
revestimento) são descidos no poço com a finalidade de proteger aquela zona contra agentes
deletérios oriundas da formação e permitir a continuação da operação. É quando se realiza a
cimentação primária visando, fundamentalmente, promover aderência mecânica ao
revestimento e à formação ou rocha base. O trecho cimentado, após adquirir determinada
resistência à compressão, restringe o movimento de fluidos entre as diferentes formações
atravessadas pelo poço, promovendo o suporte mecânico do revestimento e dos demais
equipamentos responsáveis pela retirada dos hidrocarbonetos das rochas produtoras de
petróleo (NELSON, 1990; THOMAS, 2004).
A qualidade da cimentação primária é de fundamental importância para o ciclo
de vida de um poço, uma vez que, quando deficiente, pode causar intervenções bastante
onerosas, principalmente no caso de poços marítimos, onde o custo diário de uma sonda é
muito alto. A decisão quanto à necessidade ou não da correção de cimentação primária é uma
tarefa de grande importância, pois a realização desse tipo de operação sem o devido
isolamento hidráulico entre as formações permeáveis pode resultar em danos ao poço e, até
mesmo, a sua perda. Por isso, são necessários que sejam tomados os devidos cuidados durante
o projeto de execução de uma pasta, levando em conta todos os fatores que possam
influenciar no seu desempenho para que esta promova uma operação de cimentação que não
necessite reparos futuros (BEZERRA, 2006).
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Atualmente a busca por materiais alternativos a serem utilizados em
cimentação de poços de petróleo é uma atividade em pleno desenvolvimento. Mesmo assim, o
cimento Portland ainda é o material mais utilizado pelas companhias de cimentação. Os
desafios dizem respeito à melhoria das propriedades termomecânicas de fragilidade, que são
características inerentes às pastas cimentantes. Materiais alternativos devem ser empregados
na forma de aditivos de modo a não alterar a metodologia de preparação de pastas e
cimentação atualmente adotadas pelas companhias de serviço (LIMA, 2004).
O setor de produtos e aditivos químicos da construção civil tem apresentado
grande

desenvolvimento

na

otimização

de

produtos.

Atividades

de

exploração,

desenvolvimento e produção de petróleo exigem contínua superação de barreiras tecnológicas
para obter-se permanente crescimento da produção de óleo e gás, a viabilização de novos
meios produtivos aliados à redução de custos, aumento da confiabilidade das operações e
preservação ambiental.
Uma solução econômica para a cimentação de poços de petróleo envolveria o
bombeio de concretos ou argamassas, como é realizado frequentemente nas obras de
construção civil. No entanto, a presença dos agregados, do tipo brita ou areia grossa, provoca
um aumento significativo da viscosidade da pasta cimentante, que torna impossível o seu
bombeio durante o processo de cimentação dos poços petrolíferos. A utilização de grautes da
construção civil vem a contornar esse tipo de problema. Grautes são produtos constituídos de
cimento Portland, resinas, adições minerais ativas e inertes, areia fina e outros aditivos. Os
grautes possuem características específicas como elevada fluidez, coesão, controle de
exsudação e manutenção da consistência no estado fresco, controle de retração e expansão,
elevada resistência inicial e final, e elevada aderência ao substrato no estado endurecido,
distinguindo-os das argamassas comumente empregadas em obras na construção civil.
Problemas em cimentações offshore devido a dificuldades inerentes do
processo necessitam ações e medidas corretivas e de restauração para satisfazer às exigências
previstas em projeto. Devido as dificuldades técnicas encontradas em operações offshore, a
relação custo/benefício também se torna importante durante a construção e cimentação de um
poço. A utilização de grautes para o preenchimento de vazios, que é um método simples,
econômico e de baixo investimento, pode ser utilizado nesse tipo de operação. Mas, para isso,
devem ser realizados testes laboratoriais, segundo normas API RP 10B, para a formulação de
grautes que sejam adequados a variadas situações encontradas nos poços, utilizando-se da
grande variedade de cargas, e aditivos que a indústria química fornece comercialmente para o
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mercado da construção civil. A formulação de grautes envolve o estudo do comportamento de
uma suspensão no estado fresco e endurecido. A utilização de aditivos superplastificantes
permite a preparação de grautes fluidos com habilidade e a capacidade de penetração em
fissuras e vazios. Desta forma, eles poderão ser bombeados a distâncias maiores, típicas de
operações offshore, especialmente em lâminas d'água profundas, garantindo o bom
desempenho do poço.

1.1 – Objetivo Principal

O objetivo desse trabalho é apresentar um estudo de formulação de misturas
secas pré-preparadas, ou grautes leves, para a cimentação primária inicial (até 400 m) de
poços offshore com lâminas d’água acima de 500 m, submetidos a uma temperatura de 4ºC.

1.2 – Objetivos Específicos

 Fazer um estudo da adição de cargas minerais leves, como sílica ativa e resíduo
cerâmico de porcelanato, na resistência mecânica à compressão de grautes destinados
à cimentação de poços offshore.
 Fazer uma análise comparativa dos resultados obtidos com a técnica de difratometria
de raios x, visando entender os processos que ocorrem durante a hidratação do
cimento em baixa temperatura.
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2. Revisão da literatura

2.1 – Cimentos para Poços de Petróleo

O American Petroleum Institute (API 2000) criou diferentes especificações
para os cimentos utilizados em poços de petróleo, devido às condições as quais estes são
expostos serem radicalmente diferentes daquelas normalmente oferecidas por aplicações na
construção civil.
Existem, atualmente, nove classes Cimentos Portland especificados pela API
(2000), sendo classificadas de A até J de acordo com a profundidade (temperatura e pressão)
do poço a qual são submetidos. Abaixo temos uma descrição geral sobre cada uma das classes
API de cimentos.


Classe A – corresponde ao cimento Portland comum, usado em poços de até 830 m de
profundidade. Atualmente o uso deste está restrito a cimentação de revestimento de
superfície (em profundidades inferiores a 830 m);



Classe B – para poços de até 1.830 m, quando é requerida moderada resistência aos
sulfatos;



Classe C – também para poços de 1.830 m, quando é requerida alta resistência inicial;



Classe D - Para uso em poços de até 3.050 m, sob condições de temperatura
moderadamente elevadas e altas pressões;



Classe E – para profundidades entre 1.830 m e 4.270 m, sob condições de pressão e
temperatura elevadas;



Classe F – para profundidades entre 3.050 m e 4.880 m, sob condições extremamente
altas de pressão e temperatura; e



Classe G e H – para utilização sem aditivos até profundidades de 2.440 m. Como têm
composição compatível com aceleradores ou retardadores de pega, estes podem ser
usados em todas as condições dos cimentos classes A até E. As classes G e H são as mais
utilizadas ultimamente na indústria do petróleo, inclusive no Brasil.
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Classe J – pode ser utilizado a temperaturas acima de 150°C sem adição de um
retardador.
Os cimentos normatizados para utilização em poços de petróleo são compostos,

em geral, apenas por clínquer e gesso. A diferença entre as classes está nos teores dos seus
componentes principais (C3S, C2S, C3A e C4AF) e na sua área superficial. Na Tabela 2.1 são
exibidas as composições em massa típicas para cada uma das classes de cimento API.

Tabela 2.1 - Composição potencial típica das classes de cimento para poços de petróleo
FONTE: Adaptado de NELSON (1990).
Composição potencial típica das fases (%)
C3 S

βC2S

C3 A

C4AF

Superfície Específica
(cm2/g)

A

45

27

11

8

1600

B

44

31

5

13

1600

C

53

19

11

9

2200

D

28

49

4

12

1500

E

38

43

4

9

1500

F

-

-

-

-

-

G

50

30

5

12

1800

H

50

30

5

12

1600

J

-

-

-

-

2000

Classe

As propriedades físicas das pastas de cimento dependem das características das
fases mineralógicas do clínquer, da composição química do cimento, da superfície específica
e da distribuição granulométrica de suas partículas. As principais influências estão descritas a
seguir (CAMPOS, 2002 apud GARCIA, 2007):


C3S – sua concentração é inversamente proporcional ao tempo de espessamento e à água
livre, e diretamente proporcional à viscosidade, ao limite de escoamento e à resistência a
compressão;



C2S – exerce pouca influência sobre as propriedades físicas das pastas de cimento Classe
G. Seu maior efeito é em pastas submetidas à alta temperatura e pressão.
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C3A – é responsável pelo controle do tempo de pega e pela suscetibilidade ao ataque de
águas sulfatadas. Seu teor é inversamente proporcional ao tempo de espessamento e à
água livre, e diretamente proporcional à viscosidade, ao limite de escoamento e à
resistência à compressão;



C4AF – apresenta características similares às do C3A;



Superfície específica (cm2/g) – expressa o somatório das áreas das partículas por unidade
de massa do cimento. E inversamente proporcional ao tempo de espessamento e à água
livre, e diretamente proporcional à viscosidade, ao limite de escoamento e à resistência à
compressão.

2.2 - Aditivos para Cimentação de Poços de Petróleo

Na grande maioria dos casos, é necessária a adição de produtos químicos às
pastas de cimento com o objetivo de modificar suas propriedades, conforme as condições de
poço ou operação (BENSTED, 1989).
Para que uma cimentação seja realizada com sucesso, é essencial que a pasta
satisfaça as seguintes exigências:
- Ser bombeável durante o tempo necessário para sua colocação sob condições
particulares;
- Manter as suspensões estáveis;
- Uma vez no lugar, endurecer rapidamente;
- Manter aderência mecânica ao revestimento e à formação;
- Manter o isolamento das formações.
Para que a pasta de cimento atenda aos requisitos mencionados acima é
necessário que alguns cuidados no projeto e na execução da cimentação primária sejam
tomados. A escolha dos aditivos bem como suas quantidades a ser adicionadas a pasta
dependem das propriedades individuais de cada poço.
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Atualmente, como existe uma grande quantidade de aditivos fornecidos por
companhias especializadas em cimentação de poços, tanto na forma líquida quanto na sólida.
Estes aditivos, utilizados em pastas de cimento, são classificados em várias funções, tais
como: acelerador de pega, adensante, agente antiretrogressão, agente tixotrópico,
antiespumante, controlador de migração de gás, dispersante, estendedor, redutor de filtrado,
retardador de pega, etc. Dentre estes os mais utilizados estão listados a seguir.

2.2.1 Aceleradores de Pega

Os aceleradores de pega aumentam a taxa de hidratação do cimento, por meio
do aumento do caráter iônico da fase aquosa, fazendo com que os principais componentes do
cimento seco (C3S, C2S e C3A) se hidratem e liberem o Ca(OH)2 mais rapidamente,
resultando, assim, em uma rápida formação do C-S-H gel. Dentre esses, os mais utilizados são
o cloreto de sódio e o cloreto de cálcio. Este último apresenta efeitos colaterais como o
aumento do calor de hidratação, aumento da viscosidade, desenvolvimento mais rápido de
resistência à compressão, aumento retração da pasta e aumento da permeabilidade final da
pasta, com redução da resistência. O NaCl a 2% funciona como acelerador, contudo, em
concentrações maiores do que 6% apresenta o comportamento contrário, retardando a pasta
(NELSON, 1990).

2.2.2 Dispersantes

Esses aditivos reduzem a viscosidade aparente, o limite de escoamento e a
força gel das pastas, melhorando suas propriedades de fluxo. Facilitam a mistura da pasta,
reduzem a fricção e permitem a confecção de pastas de elevada densidade. O dispersante mais
utilizado na cimentação de poços de petróleo é o sal de polinaftaleno sulfonado de sódio. A
adição de dispersantes pode produzir efeitos secundários indesejáveis tais como: aumento da
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água livre e da decantação dos sólidos, tornando a pasta menos estável, bem como
influenciando no tempo de pega da mesma. O mecanismo de atuação destes aditivos consiste
na adsorção do dispersante nas partículas de cimento impedindo sua floculação e dispersando
o sistema (Figura 2.1). Esta dispersão é devida a forças de repulsão geradas entre as moléculas
do aditivo adsorvidas nas partículas de cimento, cuja origem pode ser eletrostática e/ou
através de repulsão estérica dependendo da composição do aditivo (RONCERO, 2000).

Figura 2.1 - Defloculação das Partículas do Cimento pela Ação das Moléculas de Aditivo
Adsorvidas na Superfície (METHA e MONTEIRO, 1994).

As forças de repulsão ocorrem pelas moléculas orgânicas que, tendo grupos
carregados negativamente (SO3-, COO-), interagem com a superfície da partícula através de
forças eletrostáticas (cargas de superfície das partículas e grupos iônicos da molécula do
aditivo) (JOLICOEUR e SIMARD, 1998). Além disso, grupos polares (OH) de moléculas
orgânicas (açúcares) podem, também, interagir fortemente com fases hidratadas altamente
polares,

através

de

forças

eletrostáticas

e

ligações

de

hidrogênio

(JOLICOEUR e SIMARD, 1998).
No caso dos aditivos dispersantes a base de policarboxilatos, estes são
similarmente adsorvidos pelas partículas de cimento e a dispersão ocorre pelo mecanismo da
repulsão eletrostática de grupos carboxílicos ionizados. No entanto, ocorre um efeito físico
adicional que ajuda a manter a dispersão do sistema o qual é conhecido como repulsão
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estérica. Esta repulsão é devido às longas cadeias laterais ligadas à cadeia central do polímero,
que agem como barreiras físicas impedindo que as partículas de cimento entrem no campo das
forças de Van der Waals (METHA e MONTEIRO, 1994).
A fricção interna existente entre as partículas de cimento é reduzida devido ao
efeito estérico (Figura 2.2), resultando em melhora considerável na trabalhabilidade. Devido a
esse efeito adicional, o aditivo dispersante a base de poliacarboxilato é mais eficiente que os
demais aditivos dispersantes. Estas repulsões, que ocorrem na presença do aditivo
superplastificante, liberam a água que está aprisionada entre as partículas de cimento
resultando em um sistema disperso (ERDOGDU, 2000).

Figura 2.2 - Repulsão Eletrostática e Estérica entre as Partículas de Cimento
(ERDOGDU, 2000 ).

2.2.3 Antiespumante

Durante a mistura da pasta no campo, a densidade é o parâmetro utilizado para
verificar se os materiais estão na proporção definida no teste de laboratório. Se durante a
mistura da pasta for incorporado ar, estará se medindo a densidade do sistema cimento, água e
ar. Como o ar é compressível, ao atingir o fundo do poço, a densidade real será maior do que
a medida na superfície, o que pode levar a resultados indesejáveis. O aditivo antiespumante
produz uma alteração na tensão superficial e modifica a dispersibilidade dos aditivos que
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poderiam estabilizar a espuma. O mecanismo mais importante de ação destes aditivos é por
espalhamento sobre a superfície da espuma, ou pela penetração na mesma. Ao baixar a tensão
superficial, a película de líquido não consegue manter o ar aprisionado, dessa forma a espuma
se destrói. Os antiespumantes mais utilizados são a base de poliglicóis e os quebradores de
espuma são derivados de silicone.

2.3 – Materiais Pozolânicos

Materiais pozolânicos são definidos como aqueles que possuem em sua
composição silicatos ou alumínio-silicatos amorfos com nenhuma ou pouca atividade
aglomerante mas que, quando em contato com a água e em temperatura ambiente, reagem
com o hidróxido de cálcio formando componentes com propriedades cimentantes (LEA,
1971).
O principal produto da reação entre a pozolana e o hidróxido de cálcio é o
silicato de cálcio hidratado (C-S-H), podendo também haver a formação de aluminatos de
cálcio hidratado. A precipitação do C-S-H ocorre pela dissolução da pozolana em meio
alcalino com sua combinação com os íons Ca2+ presentes em solução (AMARAL, WIEBECK
e TOFFOLI, 2000).
De uma forma simplificada, é mostrada a reação entre a sílica ativa, pozolana,
e o hidróxido de cálcio, através da Equação 1. (METHA e MONTEIRO, 1994):

2S + 3CH  C3S2H3

(Equação 1)

Na hidratação do cimento Portland comum, cerca de 15 a 25% de CH em
volume é formado, sendo necessário até 25% de sílica ativa para consumir a maior parte do
CH liberado aos 28 dias (TAYLOR, 1967).
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A pozolana pode ser utilizada com o cimento Portland ou ativada diretamente
com cal sendo mais usual o primeiro caso, já que nas misturas com cal, a reação pozolânica é
lenta (MASSAZZA, 1993).
As pozolanas, quanto à origem, são classificadas em dois grupos, naturais e
sintéticas (LEA, 1971). As pozolanas naturais incluem alguns materiais de origem vulcânica e
também terras diatomáceas. Já as artificiais são as que sofreram algum tratamento térmico
como argilas e determinadas rochas que contém sílica, ou as provenientes dos subprodutos de
atividades industriais e agroindustriais, sendo exemplificada pela cinza volante, cinza de casca
de arroz, cinza de bagaço de cana de açúcar.
A NBR 12653 (1992) especifica três classes para os materiais pozolânicos,
consistindo:
classe N - pozolanas naturais e artificiais;
classe C - para a cinza volante e materiais resultantes da combustão do carvão mineral;
classe E - para aquelas que não se enquadram na classe N ou C. Ela não prevê o uso de
pozolanas originadas de cinzas vegetais.
Devido à atividade dos materiais pozolânicos com o hidróxido de cálcio, ocorre
a melhoria da durabilidade da matriz cimentícia frente ao ataque por espécies químicas ácidas.
A substituição do hidróxido de cálcio, que é solúvel em água, por silicatos de cálcio
hidratados evita possíveis problemas de lixiviação. As pozolanas podem ser empregadas com
o intuito de reduzir o consumo de clínquer e, quando utilizadas com cimento Portland, baixam
o calor de hidratação, evitando possíveis problemas de fissuração (MASSAZZA, 1993).

2.3.1 Fatores que influenciam a atividade pozolânica

Entende-se por atividade pozolânica a capacidade que uma determinada
pozolana tem de reagir com o hidróxido de cálcio (MASSAZZA, 1993).
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A atividade de uma pozolana é governada basicamente por suas características
físicas, químicas e morfológicas, disponibilidade de CH e umidade. Nos itens a seguir são
descritos de que forma esses fatores podem afetar a atividade pozolânica.

2.3.1.1 Área superficial

Na comparação de materiais de mesma espécie química, quanto maior a área
superficial do material maior será a facilidade de ele reagir com o hidróxido de cálcio, devido
a uma disponibilidade de área de contato entre os reagentes, principalmente nas primeiras
idades. Além da área específica, é importante verificar a pureza do material. Os métodos
comumente empregados para a obtenção da área superficial são a análise por BET – um
método direto – e pelo método Blaine.
A análise por peneiras é também uma alternativa, mas rudimentar. A NBR
12653 (1992) especifica em 34% o percentual máximo de material que pode ficar retido na
peneira com abertura de 45µm, sendo este o único parâmetro de característica física para
classificação de uma pozolana.

2.3.1.2 Composição química das pozolanas

Os materiais pozolânicos possuem em sua composição altos teores de SiO2 e
Al2O3, preferencialmente no estado amorfo. As exigências químicas da norma NBR 12635
(1992) são apresentadas na Tabela 2.2. Na soma das porcentagens em óxidos para o SiO2,
Al2O3 e Fe2O3 a norma não fixa valores máximos para os teores individuais.
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Tabela 2.2 - Exigências químicas para materiais pozolânicos.
Classe N

Classe C

Classe E

SiO2+Al2O3+Fe2O3, % mínima

70

70

50

SiO2, % máxima

85

85

85

Teor de umidade, % Máxima

3

3

3

Perda ao fogo, % Máxima

10

6

6

Álcalis disponíveis em Na2O, % Máxima

1,5

1,5

1,5

2.3.2 Efeitos físicos das pozolanas

As pozolanas podem contribuir para o ganho de resistência mecânica e redução
de água para a trabalhabilidade, devido ao efeito físico das partículas na distribuição
granulométrica do sistema. Este fenômeno é mais acentuado para pozolanas mais finas, como
a sílica ativa e o metacaulim. A sílica ativa possui diâmetro médio das partículas de 0,5 μm,
enquanto o cimento Portland 45 µm. Se teores de 15% de sílica forem utilizados como
substituição ao cimento Portland, são estimados 2 milhões de partículas de sílica ativa para
cada grão de cimento Portland (HOLLAND, 2005).
A distribuição granulométrica influenciará principalmente no empacotamento e
na distribuição das partículas que irão reagir com o hidróxido de cálcio livre ou servirão de
material particulado que preencherá vazios intersticiais. Mesmo o material pozolânico que
não reagiu pode ter a função de filler (BENTUR e MONTEIRO, 1990). O efeito filler também
provoca densificação da região da zona de transição, principalmente nas primeiras idades,
quando a reação pozolânica ainda não é tão significativa.
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2.3.3. Métodos para medir atividade pozolânica

Os métodos comumente empregados para medir a atividade pozolânica
consistem na análise da evolução dos produtos hidratados por DRX e método indireto de
resistência mecânica.
Outra forma de se medir a atividade pozolânica e que é muito usual é pela
evolução da resistência mecânica ao longo do tempo. Abaixo serão citados os métodos
utilizados nesta tese.

a) Difratometria de raios X

Para medir o efeito das pozolanas no consumo deve-se observar a evolução da
intensidade dos picos da portlandita, forma mineral do hidróxido de cálcio no cimento. Os
principais picos para o ângulo 2θ no difratograma são os ângulos 18,089°, 34,089°, 47,124° e
50,795° (LEA, 1971). Na hidratação do cimento Portland sem pozolana esses picos aumentam
com o decorrer da hidratação da alita e belita, desde que não ocorra carbonatação. Em uma
pasta de cimento com pozolana, parte do hidróxido de cálcio é consumido por reações com a
pozolana, o que normalmente provoca uma redução na intensidade dos picos correspondentes.
Apesar de fatores como o grau de cristalinidade e variações na orientação
durante a preparação de amostras, a variação da intensidade dos picos no DRX está
relacionada com a quantidade do hidróxido de cálcio.
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b) Métodos indiretos: resistência mecânica

Grande parte dos ensaios de atividade pozolânica concentra-se na verificação
do desenvolvimento de resistências mecânicas ao longo do tempo. Isso se dá por ser um
método de fácil execução e com custo relativamente baixo se comparado com os métodos
diretos. Porém, possui a desvantagem de não ser possível distinguir se o ganho de resistência
mecânica é devido ao efeito químico ou ao efeito físico da pozolana, dificultando a busca
racional de alternativas para melhoria de desempenho do sistema via manipulação da
pozolana.
A verificação da evolução da resistência mecânica serve também para obter
uma estimativa do teor ótimo de pozolana em função da máxima resistência à compressão
para uma determinada condição. Isso é feito com o incremento dos teores de pozolana nas
pastas mistas de areia com cimento ou cal.
A norma NBR 5752 (1992) relata a medida da atividade pozolânica através da
evolução da resistência mecânica de misturas de pozolana com cal ou cimento Portland, em
proporções volumétricas definidas de areia normal, pozolana, cal ou cimento Portland e água.
No entanto, o efeito físico medido se refere às composições e materiais ensaiados.
Nos ensaios de laboratório, o controle do processo de cura é fundamental, pois
existe o risco de que parte do hidróxido de cálcio seja consumido pela carbonatação, o que
poderia resultar em uma quantidade menor de hidróxido de cálcio real disponível para a
reação pozolânica. Para evitar esse problema os corpos de prova podem ser imersos em água
saturada com hidróxido de cálcio até a data de ensaio.

2.4 – Resíduo Cerâmico de Porcelanato

O porcelanato é um revestimento cerâmico que se caracteriza principalmente
por possuir baixa porosidade em relação a outros produtos cerâmicos, apresentando absorção
de água inferior a 0,5% conforme a NBR 13818 (1997), mas que na prática pode chegar até
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0,1% (HECK, 1996). A variedade de padrões, cores e texturas, formatos que variam desde
pequenas pastilhas até grandes placas, além de propriedades tais como impermeabilidade,
facilidade de limpeza, resistência à manchas, resistência mecânica e ao desgaste, fazem com
que estes produtos possam responder a qualquer nível de exigência, assegurando qualidade e
desempenho em diversos tipos de ambientes: residenciais, comerciais, industriais, fachadas,
calçadas, piscinas, entre outros (KUMMER et al. 2007).
O desenvolvimento deste tipo de revestimento foi de grande importância para o
setor, pois estendeu o uso da cerâmica para locais antes de domínio apenas das pedras
naturais, que, aliado à estética, possuíam uma resistência à abrasão mais elevada do que
produtos cerâmicos esmaltados. O porcelanato se tornou um material de características
modernas e versáteis através dos processos de polimento e da introdução de técnicas de
decoração que fez com que as características do porcelanato se assemelhassem muito com as
das pedras naturais, tendo, porém, algumas propriedades com desempenho superior, por
exemplo, ao do mármore, granito, pedra São Tomé, etc. Podem-se destacar os seguintes
aspectos onde o porcelanato apresenta desempenho superior quando comparadas às pedras
naturais (HECK, 1996):
-

Maior resistência química: adequado ao uso em laboratórios, hospitais e indústrias;

-

É impermeável: maior resistência a manchas, maior facilidade de limpeza e em
caso de infiltração de umidade, não há desenvolvimento de manchas de umidade;

-

Maior resistência à abrasão: recomendável para áreas de altíssimo tráfego;

-

Uniformidade de cores na peça e entre peças: efeito estético agradável aos olhos;

-

Mais leves, menor espessura e maior resistência mecânica: mais fáceis de
transportar e manusear;

-

Maior facilidade de assentar: um assentador de cerâmica tradicional poderá
assentar o porcelanato.

Segundo WIGGIERS, SANTOS e HOTZA (2007), ao longo do processo de
polimento ocorrem três principais transformações na peça: a perda de massa, o aumento do
brilho e diminuição da rugosidade do porcelanato. O polimento de um porcelanato é um
processo específico e muito custoso. Nele ocorre a eliminação do material devido,
principalmente, a processos de fratura frágil, que são provocados por esforços sofridos na
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superfície da peça. Esta eliminação provoca um decréscimo em torno de 10% da espessura da
peça produzindo uma superfície lisa e de alto brilho.
O processo de polimento atualmente é composto por três etapas (considerada
apenas duas etapas por alguns autores). A primeira etapa é chamada de etapa de aplainamento
ou de calibração, onde uma grande quantidade de material é removida quando comparada
com as etapas subsequentes. A calibração ocorre mediante a ação tangencial e descontínua
gerada por uma série de rolos abrasivos diamantados, dispostos transversalmente à direção de
avanço do material. A eliminação das deformações das placas cerâmicas, que apresentam uma
superfície vitrificada dura, ocorre progressivamente, de modo a não comprometer a
integridade das mesmas. As peças que saem do aplainador possuem uma superfície irregular,
constituída por gretas ou sulcos profundos. A segunda etapa é responsável de realizar a
preparação do corpo para o polimento. Cada cabeça tem a finalidade de apagar os riscos
(ranhuras) deixados pelas cabeças anteriores e deixar a peça totalmente uniforme (lisa). As
granas utilizadas são de 240 a 700 mesh. A terceira etapa é o polimento propriamente dito. A
peça não possui mais riscos e a mesma começa a receber o brilho através da utilização de
cabeçotes com granas de 800 a 3000 mesh que rotacionam e transladam transversalmente à
peça. Estes cabeçotes são constituídos de agentes abrasivos compostos principalmente de
carbeto de silício (SiC), com tamanhos de partículas progressivamente decrescentes durante a
etapa. O objetivo principal desta etapa é produzir uma superfície lisa e especular na saída da
última cabeça polidora, caracterizando o produto final do processo de polimento (ROSSO,
CUNHA e RAMÍREZ, 2005 e WIGGIERS, SANTOS e HOTZA 2007).
Outro elemento importante para um bom polimento é a água, sua qualidade e a
quantidade utilizada. Como a quantidade utilizada em uma unidade de polimento é muito
elevada (cerca de 4,0 m3), existe a necessidade de recirculação em circuito fechado para
reaproveitamento. Com este procedimento torna-se necessário um tratamento químico/físico
na água para posterior decantação dos resíduos do polimento e filtro-prensagem. A água é
distribuída na máquina em cada cabeça polidora e tem a função principal de diminuir o atrito
entre os abrasivos e a peça, refrigerar o local e retirar os resíduos gerados que poderiam ficar
sobre as peças, causando riscos e arranhões. Durante tratamento químico/físico da água, o
resíduo de porcelanato é, então, coagulado, floculado, filtrado (Figura 2.3) e seco
naturalmente. O resíduo permanece no pátio de estocagem, ao ar livre, aguardando o destino
final (ROSSO, CUNHA e RAMÍREZ, 2005 e SOUZA, 2007).
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Figura 2.3 - Obtenção do Resíduo de Porcelanato Durante a Reciclagem da Água do
Processo de Polimento
FONTE: SOUZA (2007).

Segundo Souza (2007), todo o resíduo produzido durante a produção do
porcelanato costuma ser estocado pela indústria, como pode ser visto na Figura 2.4, para
posterior aterro das jazidas exploradas para extração das matérias-prima do próprio
porcelanato. Em um estudo realizado, WIGGIERS, SANTOS e HOTZA (2007), entre outros
aspectos, avaliou a perda de massa sofrida pelas peças de porcelanato em decorrência do
processo de polimento. Eles verificaram que a quantidade de massa removida em média por
peça é em torno de 9%, sendo 55% da massa removida na etapa de calibração e 45% devido à
ação dos abrasivos das polidoras da segunda e terceira etapa.
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Figura 2.4 - Armazenagem do Resíduo de Porcelanato
FONTE: SOUZA (2007).

O resíduo resultante do polimento do porcelanato é um pó branco, de
granulometria muito fina e composição química variada. A Tabela 2.3 exibe a caracterização
química do resíduo de porcelanato encontrada por Pureza (2004), Souza (2007) e Kummer et
al (2007) em seus estudos. Verifica-se que o resíduo é um material rico em silício e alumínio,
somados esses elementos representam mais de 80% do material.

Tabela 2.3 - Caracterização química do resíduo de porcelanato encontrada nos estudos
de PUREZA (2004), SOUZA (2007) e KUMMER et al (2007).
Elemento

PUREZA, 2004

SOUZA, 2007

KUMMER et al, 2007

% em peso

SiO2

68.97

61,86

62,87

Al2O3

18,30

21,69

19,79

MgO

3,18

8,15

8,84

K2O

2,13

3,84

2,66

CaO

1,86

1,24

0,68

Fe2O3

1,72

0,73

1,09

Outros

3,84

2,44

4,07
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Através da análise mineralógica por difratometria de raios X, tanto Pureza (2004)
quanto Souza (2007) constataram que o resíduo é composto basicamente por quartzo e
apresenta traços de mulita. Pureza (2004) identificou também traços de albita que ele
justificou sendo da composição do porcelanato (Figura 2.5), enquanto Souza (2007)
identificou traços de carbeto de silício e óxido de magnésio, o qual alegou ser oriundo dos
abrasivos.

Figura 2.5 - Difratograma de Raios X do Resíduo de Porcelanato
FONTE: PUREZA (2004).

2.5 – Sílica Ativa ou Sílica Ativa

A sílica ativa, comercialmente chamada de sílica ativa, é um pó fino
pulverizado, de tom cinza, subproduto da indústria de ligas ferrosas que aparece durante a
produção de silício metálico e ligas de ferro-silício. No âmbito da tecnologia, a sílica ativa
amorfa é conhecida a mais de 40 anos. Tem-se conhecimento que a primeira utilização prática
deste subproduto tenha sido relatada em 1952, por um pesquisador norueguês. No final dos
anos 70, a sílica ativa começou a ser utilizada no concreto na Escandinávia. Tem sido relatada
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que na América do Norte e diversos outros países, seu uso deu-se no início dos anos 80
(AITCIN, 2000).
A sílica ativa é uma adição mineral que melhora as propriedades da pasta de
cimento, tanto no estado fresco quanto no endurecido. Esta contém 85% a 98% de dióxido de
silício (SiO2) no estado amorfo.
Na produção do silício metálico, há a redução do quartzo à temperatura de
aproximadamente 2000ºC. Porém esta redução não é realizada completamente, nem de forma
direta, produzindo assim SiO gasoso em algumas regiões do forno. Parte deste SiO, na forma
gasosa, ao entrar em contato com o ar, é oxidado, formando SiO2, agrupando-se em partículas
muito finas, com diâmetro médio da ordem de 0,10 a 0,15µm, equivalente às partículas
sólidas da fumaça do cigarro. Essas partículas são coletadas por um sistema de eliminação de
pó, dando origem ao material objeto desse estudo. A Figura 2.6 representa,
esquematicamente, o processo de obtenção da sílica ativa.

Figura 2.6 – Representação Esquemática da Formação de Sílica Ativa em Forno Elétrico
a Arco Submerso
FONTE: ALMEIDA (1996).

A sílica ativa é formada basicamente de sílica amorfa (em forma não cristalina
com teores maiores ou iguais a 85%) com superfície específica muito grande (20.000 m2/kg),
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aproximadamente 100 vezes a do cimento. Este fato a torna uma das pozolanas mais reativas
entre todas usadas no concreto. A Tabela 2.4 apresenta algumas das características físicas da
sílica ativa.

Tabela 2.4 – Características físicas da sílica ativa.
FONTE: SILMIX (1998).
Características Físicas
Massa Unitária
Densificado (D)

550 kg/m3

Não Densificado (ND)

360 kg/m3

Massa específica

2.220 kg/m3

Superfície específica média

20.000 m2/kg

Formato da partícula

esférico

Diâmetro médio da partícula

0,10 a 0,15 µm

Quanto a sua forma de utilização, a sílica ativa já pode vir adicionada ao
cimento ou ser empregada diretamente na mistura, em quantidades que variam de 4 a 15% do
peso do cimento. O melhor funcionamento da sílica ativa é alcançado combinando-a a
aditivos plastificantes (SOUZA e RIPPER, 1998).
A sua utilização modifica muito a estrutura e propriedades, tanto da pasta
fresca (trabalhabilidade, coesão, estabilidade, segregação, exsudação, etc.), como da pasta
endurecida (distribuição e tamanho dos poros, permeabilidade, etc.), além da formação dos
produtos de hidratação. Com isso, ela afeta as características mecânicas da pasta, como a
resistência mecânica a compressão e a tração (MINDESS et al, 1989).
O uso de sílica ativa reduz a permeabilidade da pasta de cimento, através do
refinamento dos poros. A grande dispersão das partículas finas da sílica ativa preenche os
vazios ocupados pela água da mistura (NAWY, 1996).
A sílica ativa age na pasta de cimento causando dois efeitos:
a) Efeito “microfiller”: por ser um produto de elevada finura, ele entra com facilidade nos
poros e espaços entre os grãos, ocupando parte do lugar aonde se acumularia água,
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provocando nucleação dos produtos de hidratação e aumentando a densidade, devido a
substituição da água.
b) Efeito Pozolânico: Como a sílica ativa é formada por uma grande quantidade de sílica
amorfa, com alta superfície específica, ela possui grande capacidade de reagir com os
íons da pasta alcalina, formando produtos similares aos produtos de hidratação do
cimento.
Devido ao processo de refinamento dos poros e redução dos cristais presentes
na pasta de cimento (como o hidróxido de cálcio), há um preenchimento dos poros e zona de
transição, com a substituição da água capilar e do hidróxido de cálcio pouco resistente à
compressão, pelo C-S-H secundário, resultante das reações pozolânicas. Por isso, tem-se a
redução da porosidade, e uma redução na quantidade de microfissuras da zona de transição,
elevando a resistência final da pasta.
As reações pozolânicas que ocorrem com a adição de sílica ativa consistem na
reação da sílica amorfa com o hidróxido de cálcio resultante da hidratação do cimento,
formando silicatos de cálcio hidratado (C-S-H) secundários. A formação do C-S-H provoca
principalmente o aumento da resistência mecânica.
A reação pozolânica da sílica ativa com o hidróxido de cálcio, age como se
fossem introduzidas “soldas”, aumentando a densidade da matriz da pasta e provocando uma
redução na porosidade da zona de transição, o que explica o aumento de resistência nessas
regiões (MONTEIRO, 1985).
Pastas contendo sílica ativa apresentam maiores resistências à compressão e
módulo de elasticidade. O mecanismo pelo qual a sílica ativa melhora o desempenho da pasta
é devido a os efeitos: físicos, no qual a sílica ativa reduz o volume de poros na pasta, e
químico, onde a reação pozolânica bloqueia os vazios da pasta, resultando na redução da
porosidade e na densificação da matriz (ZAIN, 2000).
No entanto, três mecanismos tem sido responsáveis pelo aumento da
resistência quanto ao uso da sílica ativa: (i) refinamento do tamanho dos poros e densificação
da matriz, (ii) redução da quantidade de hidróxido de cálcio, (iii) refinamento da zona
interfacial ou zona de transição (RAO, 2003).
Do ponto de vista químico, o teor de sílica ativa, SiO2, cor, distribuição
granulométrica e demais características, variam dependendo do tipo de liga metálica
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produzida. A Tabela 2.5 apresenta composições típicas da sílica ativa amorfa proveniente de
produção de diferentes ligas (AITCIN, 2000).

Tabela 2.5 – Composição química típica de algumas Sílicas Ativas
FONTE: AITCIN (2000).

SiO2

Silício
cinza
93,7

Ferro-silício
cinza
87,3

Ferro-silício
branco
90,0

Al2O3

0,6

1,0

1,0

CaO

0,2

0,4

0,1

Fe2O3

0,3

4,4

2,9

MgO

0,2

0,3

0,2

Na2O

0,2

0,2

0,9

K2O

0,5

0,6

1,3

Perda ao fogo

2,9

0,6

1,2

2.6 – Nanossílica

A nanotecnologia aplicada aos materiais cimentícios permanece ainda em sua
fase exploratória e esforços vêm sendo realizados principalmente nas questões do
entendimento dos fenômenos e o aprimoramento dos materiais/produtos já existentes (ZHU
et. al., 2004).
Diversos materiais nanoparticulados (de TiO2, de SiO2, de CaCO3) vêm sendo
utilizados com o propósito de desenvolver novos materiais/revestimentos funcionais para o
uso na construção.
As nanopartículas possuem uma grande área de superfície quando comparadas
com as matérias-primas tradicionais, conforme mostrado na Figura 2.7. Essa característica é
responsável pela alteração das propriedades do material no estado fresco e endurecido quando
comparado com as adições convencionais. Nesse sentido, a adição de nanopartículas em
substituição parcial do cimento tem adquirido atenção crescente nos últimos anos.
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Figura 2.7 - Relação entre o Tamanho e a Área da Superficial da Partícula
FONTE: SOLOBEV e GUTIÉRREZ (2005).

2.7 - Diatomita

A diatomita é uma rocha sedimentar constituída de acumulação de carapaças
de algas diatomáceas microscópicas, que se fossilizaram desde o período Pré–cambriano, e
são encontradas principalmente em água doce.
Suas microestruturas são formadas de sílica amorfa hidratada ou opalina e
impurezas como quartzo, óxidos de ferro, alumínio, sódio potássio, cálcio, magnésio, titânio,
matéria orgânica, entre outros. A diatomita se caracteriza por apresentar baixa densidade
aparente, de caráter pulverulento, alta abrasividade, propriedades isolantes, apresentando no
estado bruto cores variadas do branco ao cinza, de acordo com o teor de matéria orgânica.
Suas características e propriedades físico-químicas permitem uma variedade de aplicações
em diferentes segmentos industriais desde agente filtrante a isolante, agente de carga
industrial ou enchimento (fabricação de tintas, papel e borrachas), como também agente de
suporte absorvente na fabricação de fertilizantes, inseticidas, herbicidas, pilhas elétricas e
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dinamites, aplicado também como agente abrasivo quando isento de grãos de quartzo (MELO,
1989).
No Brasil a produção teve inicio a partir de 1937, no estado de Pernambuco
com a fundação da Mineração e Indústria Kieselguhr Nacional, na cidade de Recife e no
Ceará em 1938, foi criada a Diatomita Industrial Ltda. na cidade de Fortaleza. A primeira
tinha como finalidade lavrar depósitos diatomíticos descobertos no município de Dois Irmãos,
os quais encontram exauridos desde 1968. Enquanto a segunda tinha a finalidade de explorar
depósitos de diatomita existentes nas lagoas nos arredores de Fortaleza, que se encontra
parcialmente paralisada (BATISTA, 1983).
As primeiras descobertas dos depósitos de diatomita no estado do Rio Grande
do Norte foram registradas na década de 1930, nos municípios de Ceará-Mirim, Macaíba e
São José de Mipibu (BATISTA, 1983).
Atualmente a produção interna de diatomita no Brasil tem como seus principais
produtores os estados da Bahia e do Rio Grande do Norte. A atividade produtiva desses
estados está relacionada à comercialização de filtros (utilizados nas indústrias de bebidas),
como agente de carga, sendo utilizadas nas indústrias de tintas, vernizes e esmaltes, na
fabricação de polidores para pintura, vidros, metais e jóias. Também pode ser utilizada como
agente antiempredrante, nas usinas de fertilizante e pesticida, seguido pelo setor de graxas e
lubrificantes (KLEIN, 2007).
A produção de diatomita consiste em três etapas distintas: lavra,
beneficiamento e calcinação. Os depósitos diatomíticos são formados por terraços secos e
submersos (em lagoas, estuários, baías fechadas), existindo lavras a céu aberto, dragagens e
túneis. A lavra é feita com a remoção de matéria orgânica e vegetação, presente na superfície
da mina. A diatomita é lavrada e depositada em tanque com água para a que ocorra a
formação de uma polpa e em seguida ser levada para tanques de decantação onde ocorrerá a
separação da argila.(BATISTA, 1983).
No Brasil a exploração é muito rudimentar, devido ao difícil acesso às jazidas
que dificulta a sua mecanização, por esse motivo são utilizadas pás e enxadas para a remoção
do material.
A calcinação da diatomita é feita com adição de um fundente que tem como
função auxiliar na aglomeração das partículas e na escorificação das impurezas. Essa mistura
é encaminhada ao forno de calcinação cuja temperatura varia de acordo com o teor de matéria
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orgânica na diatomita. Depois de calcinada a diatomita é resfriada e desagregada. Os produtos
obtidos são submetidos a ensaios específicos de acordo com a finalidade de sua futura
aplicação.
No mercado são oferecidos três tipos de produtos de diatomita: a natural, com
mais de 60% de umidade, seco ao sol e moído, classificado em ciclones; esse produto quando
calcinado em temperaturas elevadas (950°C) é comercializado como produto calcinado e
possui ainda o produto calcinado com fundente (Na2CO3, NaCl, NaOH) (MELO, 1989).

2.8 - Cimentação de Poços de Petróleo

O primeiro poço de petróleo foi perfurado em 1859, na era moderna, mas só no
ano de 1903 é que foi cimentado o primeiro poço, no Campo Lompoc na Califórnia. Nessa
primeira operação de cimentação, foram bombeados um total de cinqüenta sacos de cimento
com objetivo de evitar o influxo de água da formação para o poço. Na ocasião esperava- se
vinte e oito dias para o endurecimento do cimento (HALLIBURTON, 1998).
Em 1910, Almond Perkins desenvolveu uma patente que consistia na
realização de uma operação de cimentação com dois tampões, isto é, a pasta era bombeada
para o poço, com tampões metálicos a frente e atrás desta, para evitar a sua contaminação
durante seu deslocamento por água ou fluido de perfuração (HALLIBURTON, 1998).
Depois de algum tempo trabalhando com Perkins, em 1919, Erle Halliburton
parte para o “MidContinent”, onde fundou sua própria empresa, Halliburton Cementing Co.,
que se tornou, por sua vez, a maior empresa da especialidade. Em 1922, Halliburton patenteou
o misturador com jatos “jet mixer” automatizando a mistura de pasta, ampliando as
possibilidades operacionais, fazendo com que a prática de cimentar os revestimentos fosse
adotada pela maioria das companhias. Nesta época aguardava-se de 7 a 28 dias para o
endurecimento do cimento (HALLIBURTON, 1998).
A partir de 1923, fabricantes americanos e europeus de cimento passaram a
fabricar cimentos especiais para a indústria de petróleo, com alta resistência inicial. Com o
advento dos aditivos químicos, o tempo de pega foi sendo paulatinamente reduzido (72 horas
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até 1946: 24 a 36 horas a partir de 1946) e outras propriedades da pasta de cimento foram
controladas (HALLIBURTON, 1998).
A cimentação é uma das operações mais importantes realizadas em um poço de
petróleo. Ocorre após o término da perfuração com o objetivo de compor a vedação entre as
zonas permeáveis ou até mesmo em um único intervalo permeável, impedindo a
intercomunicação de fluidos da formação que ficam por trás do revestimento, bem como
propiciar suporte à coluna de revestimento (OLIVEIRA, 2004; VLACHOU e et al, 1997)

2.8.1 - Cimentação Primária

A cimentação primária é de grande importância para a construção de qualquer
poço de petróleo, pois uma cimentação mal elaborada reduz o ciclo de vida do poço e implica
em custos adicionais em sua construção. Este tipo de cimentação é aquela realizada após a
descida de cada coluna de revestimento, e sua qualidade é avaliada, geralmente, por meio de
perfis acústicos corridos por dentro do revestimento (PELIPENKO e FRIGAARD, 2004;
THOMAS, 2001). A Figura 2.8 exemplifica a cimentação primária.
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Figura 2.8 – Tipos de Revestimento em Cimentação Primária
FONTE: THOMAS (2001).

A função operacional da cimentação primária é de produzir um selo hidráulico
impermeável cimentante no anular, entretanto, alguns problemas advindos de uma má
elaboração do projeto de pasta, ou até mesmo durante o processo de mistura e bombeio do
cimento no campo de operações, podem provocar problemas na eficiência do selo. Estes
problemas podem ser especificamente causados por: densidade incorreta da pasta, gelificação
prematura, aderência deficiente na interface, fluxo de gás ascendente, entrada de gás na
coluna de pasta, contração volumétrica, entre outros (SANTOS JÚNIOR, 2006; PELIPENKO
et al, 2004). Na figura 2.9, observa-se um caso típico de falha de cimentação.
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Figura 2.9 - Esquema de Poço com Falha de Cimentação
FONTE: THOMAS (2001).

Uma cimentação primária satisfatória está associada a uma boa aderência ao
revestimento e à formação rochosa, além do preenchimento de todo o espaço do anular. Antes
do bombeamento da pasta de cimento, são feitos exames laboratoriais para garantir o sucesso
na colocação da pasta no anular (SANTOS JÚNIOR, 2006). Embora com toda tecnologia e
cuidados com a pasta de cimento venham sendo aplicada em todas as etapas da cimentação,
essa operação nem sempre é realizada com sucesso em toda a extensão do poço, e pode ser
necessária uma nova operação de cimentação para evitar acidentes (MARINHO, 2004). Esta
nova etapa de cimentação de correção é conhecida como cimentação secundária.

2.9 - Fatores que Afetam uma Cimentação

Como a cimentação primária consiste no posicionamento de uma pasta
cimentante no anular formado pelo revestimento e as paredes do poço, espera-se que a
mesma, após a pega, proporcione:
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Aderência mecânica ao revestimento;



Isolamento das formações;



Proteção do revestimento contra corrosão e cargas dinâmicas decorrentes de operações
no seu interior.
Para que a pasta de cimento atenda aos requisitos mencionados acima é

necessário que alguns cuidados no projeto e na execução da cimentação primária sejam
tomados. Os fatores listados abaixo são reconhecidamente responsáveis pelas deficiências na
capacidade de um selante, embora essa deficiência não se limite apenas a estes fatores:


Densidade incorreta da pasta podendo resultar no desbalanceamento hidrostático e
entrada de fluidos na pasta;



Fluido de perfuração e reboco com propriedades inadequadas, permitindo o fluxo de gás
ascendente no anular;



Gelificação prematura, resultando na perda do controle da pressão hidrostática;



Perda de filtrado excessiva, permitindo a entrada do gás na coluna da pasta;



Pastas altamente permeáveis, contribuindo para deficiências no isolamento hidráulico e
resistência ao fluxo de gás;



Contração volumétrica apreciável devido ao processo de hidratação e fissuração da
bainha de cimento sob tensão, gerando fraturas e microanulares que permite a migração
de fluidos.

2.10 – Poços Offshore

As primeiras plataformas offshore foram instaladas no Golfo do México,
Estados Unidos, em 1947. Desde então, a exploração e produção offshore vem crescendo
constantemente. No final da década de 1960 e início da década de 1970, após as crises do
petróleo que se seguiram aos conflitos no Oriente Médio, algo extraordinário e inesperado
aconteceu: um salto quantitativo e qualitativo nas técnicas e recursos utilizados na
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prospecção, perfuração, produção e transporte offshore. As estruturas offshore evoluíram de
simples torres de perfuração fabricadas em madeira e instaladas próximas à costa, para
robustas instalações, pesando milhares de toneladas, fabricadas em aço-carbono e outras ligas,
instaladas a vários quilômetros adentro do oceano. Esta infra-estrutura é composta de milhares
de quilômetros de oleodutos que, através de uma complexa rede de transmissão, transfere óleo
e gás entre os sistemas de produção offshore e os pontos de recepção em terra (FERREIRA,
2003).
Estima-se que, aproximadamente, 7.850 plataformas de produção de petróleo e
gás estão instaladas nas plataformas continentais de mais de 53 países ao redor do mundo. O
Brasil possui, aproximadamente, 105 plataformas de produção offshore. Todas estas
estruturas são projetadas e construídas para se encaixarem perfeitamente em um campo
designado para a produção de petróleo ou gás por, pelo menos, 20 a 30 anos. Durante esse
período, as estruturas que ficam submersas tornam-se parte integrante do ecossistema
submarino. As estruturas de aço-carbono tornam-se ponto de atração e proteção para as mais
variadas espécies de peixes. Em simbiose com algas, corais e moluscos, suas barras de aço
verticais, horizontais e oblíquas, rapidamente, estarão com uma vida marinha, graças não
apenas à natureza, mas também, às legislações ambientais, cada vez mais severas
(FERREIRA, 2003).

2.10.1 – Seqüência Operacional da Cimentação de Poços Offshore

A operação para a cimentação primária de um poço é dado pela seguinte
sequência (THOMAS, 2001):
1 - Montagem das linhas de cimentação;
2 - Circulação para condicionamento do poço e preparação do colchão de lavagem;
3 - Bombeio do colchão de lavagem;
4 - Teste de pressão das linhas de cimentação, onde são feitos testes até uma pressão
superior à máxima prevista durante a operação;
5 - Lançamento do tampão de fundo (opcional);
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6 - Mistura da pasta mais leve, devendo cobrir o intervalo programado;
7 - Mistura da pasta mais densa e mais resistente à compressão;
8 - Lançamento do tampão de topo;
9 - Deslocamento com fluido de perfuração;
10 - Pressurização do revestimento para teste de vedação do tampão de topo.
A Figura 2.10 mostra a seqüência operacional de uma cimentação primária.

Figura 2.10 – Seqüência Operacional de uma Cimentação Primária Offshore
FONTE: THOMAS (2001).
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2.11 – Grautes

2.11.1 – Definição

Os grautes são compostos de uma mistura de aglomerantes (geralmente
cimento Portland), agregados miúdos (de origem natural ou beneficiada) e aditivos com
diversas funções e especificidades. Após a mistura com água, os grautes devem apresentar
fluidez, consistência tipo bombeável, baixa ou nenhuma retração e não devem apresentar
segregação e exsudação pronunciadas. Esses materiais, normalmente, são comercializados na
forma pré-dosada, ou seja, o fornecedor entrega o material pronto para o uso, sendo necessária
a adição da quantidade necessária e especificada de água, bem como um procedimento
adequado de mistura. Podem ainda fazer parte da composição dos grautes:
a) agregados miúdos, e/ou certo teor de filler (ou outros materiais finos);
b) polímeros látex, geralmente na forma de pós-redispersíveis;
c) fibras sintéticas;
d) adições minerais como a sílica ativa ou pozolanas finamente moídas.
No Brasil, o termo graute é empregado para estes materiais, que tem elevada
fluidez, e face às características de trabalhabilidade, são, em sua grande maioria, autoadensáveis. Essa característica os qualifica para suas principais funções: o preenchimento de
cavidades e orifícios (reparos em estruturas de concreto, por exemplo), a fixação de bases de
equipamentos e máquinas, a ancoragem de tirantes e fixadores, dentre muitos outros.
Pode-se dizer que a grande propriedade no estado fresco é a sua elevada
fluidez, obviamente cercada de outras propriedades também importantes, como a segregação
muito baixa, a coesão e a compacidade da mistura, as quais permitem um preenchimento
satisfatório das peças.
O graute consiste em um concreto fino (microconcreto), formado de cimento,
água, agregado miúdo e agregados graúdos de pequenas dimensões (até 9,5 mm) com alta
fluidez. Essa fluidez é fundamental para que o graute possa preencher os furos dos blocos de
Kleber Cavalcanti Cabral, Junho/2011

35

Revisão da literatura

concreto sem sofrer segregação. Além de sua alta fluidez, o graute deve apresentar boa
trabalhabilidade e boa capacidade de reter água, evitando perdas excessivas da água de
mistura para o bloco (CUNHA, 2001).
As funções do graute em elementos de alvenaria são aumentar a resistência das
paredes, absorvendo uma parcela dos esforços verticais, proporcionar maior estabilidade ao
conjunto, aumentando sua rigidez, e solidarizar a armadura à estrutura, permitindo seu
posicionamento.
Portanto, sua utilização torna-se muitas vezes imprescindível à execução de
obras em alvenaria estrutural.
A NBR 8798 (1985) divide os grautes em finos e grossos, conforme sua
finalidade. Para o preenchimento de espaços pequenos, de forma que sua menor dimensão
seja inferior a 50 mm, deve-se adotar grautes mais finos; para espaços maiores, escolhe-se
um graute mais grosso, garantindo um preenchimento ideal. Os furos dos blocos de concreto
são grandes o suficiente para optar por um graute grosso, sendo mais interessante por serem
mais econômicos (menor consumo de cimento) e apresentarem redução de fissuras causadas
pela retração.
As proporções exigidas pela NBR 8798 (1985), para dosagem dos grautes, são
mostradas na Tabela 2.6.

Tabela 2.6 - Proporções da NBR 8798 para dosagem de grautes.
Tipo de
Graute
Graute
Fino
Graute
Grosso

Proporções em massa, em relação ao cimento
Cimento

Cal
hidratada

Agregado miúdo
(D = 4,8 mm)

Agregado Graúdo
(D = 19 mm)

Água

1

≤ 0,04

≤ 2,30

-

≤ 0,75

1

≤ 0,04

≤ 2,20

≤ 1,70

≤ 0,70
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2.11.2 – Outros Grautes

Grautes compostos com outros materiais também são muito empregados no
reforço e na recuperação de estruturas de concreto (além de outros usos). O mais simplório
método de classificação dos grautes parte da natureza dos aglomerantes, podendo estes serem
de origem mineral ou orgânica. Outra forma de classificar é pensando no desempenho e no
comportamento.
A partir dessa metodologia têm-se os grautes para uso geral, os especiais e os
rápidos. O guia de reparos do ACI 546 (ACI, 2001) aborda, além dos grautes cimentícios, os
grautes químicos. Estes se constituem de produtos que reagem formando gel ou um
precipitado sólido. A reação de endurecimento pode envolver somente os componentes do
graute em solução, ou também envolver outros constituintes presentes no concreto a reparar
ou ainda adicionados à mistura (por exemplo: água para adequar a fluidez). A principal
vantagem dos grautes químicos está na aplicação em que os grautes cimentícios não se
aplicam ou são limitados em seu desempenho, como por exemplo: meios fortemente
agressivos, demandas muito altas de propriedades mecânicas e de deformação.
Grautes orgânicos podem atender com folga a todas as solicitações de
desempenho exigidas desses materiais. O motivo pelo qual não são sempre adotados em
detrimento dos cimentícios é simples, o custo das resinas, derivadas de petróleo.
Daí a adoção do graute resinado - ou químico - principalmente em situações
que exigem elevada resistência mecânica, a ataques químicos e óleos e capacidade de
absorver vibrações. Ou seja, é adequado para cargas dinâmicas e cíclicas comuns em
termoelétricas e gráficas, por exemplo, além de grauteamento de túneis, de cabos de
protensão, grauteamentos geotécnicos e em alvenarias, dentre outros.
RINCÓN e HELENE (2003) denominam os grautes químicos de grautes
orgânicos e os classificam em:
a) base epóxi: grautes e argamassas fornecidas em dois componentes (resina epóxi e
endurecedor de amina ou poliamida), sendo também fornecido o agregados já préclassificado;
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b) base fenólica: aglomerantes de resina de fenolformaldeído adicionada a um filler,
com emprego de catalisador de natureza ácida;
c) base furânica: resina líquida, catalisador e filler;
d) base poliéster: resina, catalisador e filler.
Além das aplicações em reparos e reforços estruturais, outras aplicações
também empregam grautes com propriedades e usos específicos, como: grauteamento de
conexões em estruturas offshore, grauteamento de túneis, grauteamento de cabos de
protensão, grauteamento geotécnicos e grauteamento em alvenarias, dentre outros. Cada
aplicação dessas tem a sua própria tecnologia, suas soluções mais otimizadas quanto a
materiais e técnicas de execução.
Dentre as vantagens dos grautes resinados pode ser enumerada, além da
resistência mecânica e a capacidade de suportar vibrações, a boa adesão das resinas ao
concreto e ao aço.
Quando para o preenchimento de fissuras, apresentam baixa viscosidade e são
formulados com resina praticamente pura. A desvantagem técnica da base orgânica fica por
conta da resistência térmica. A partir de 80°C a matriz começa a se deteriorar e o material
perde propriedades mecânicas.
Levando, normalmente, grande quantidade de cimento - daí a tendência à
retração - os grautes cimentícios não apresentam variação considerável na proporção entre os
componentes. O que varia significativamente é o tipo de cimento e de agregado. O primeiro é
determinado pela velocidade necessária para o ganho de resistência e o segundo de acordo
com as exigências de projeto.
Casos de recuperação estrutural, fixação de pré-moldados ou de fixação de
trilhos de trem ou metrô, por exemplo, exigem liberação rápida.
Uma das consequências da alta resistência é a rigidez. Peças muito rígidas não
suportam impactos nem movimentos cíclicos. Em alguns casos, quando a resistência química
não é necessária e, portanto, o uso do graute resinado não se justifica, é possível utilizar fibras
metálicas no graute mineral. Estas aumentam a ductibilidade e a resistência a impactos do
graute.
Para aplicações subaquáticas, em que as bases resinadas não podem ser
adotadas, os produtos devem, obrigatoriamente, controlador de exudação de finos.
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2.11.3 – Aplicação dos Grautes

Foram as necessidades específicas que determinaram as características e a
composição dos grautes. Como é importante que tenham grande capacidade de
preenchimento, inclusive de estruturas esbeltas e com elevada taxa de armadura, e consigam
se adensar sem vibração é essencial que sejam bastante fluidos e não contem com
componentes de dimensões elevadas.
Essa última propriedade vale apenas para os grautes minerais e se justifica pela
necessidade de ocupar completamente todos os vazios. Assim, o uso de agregados miúdos é
imprescindível.
Consequentemente, com agregados e aglomerantes compostos por partículas
finas, a superfície específica dos grânulos resulta maior e o graute fica mais sujeito - quando
comparado ao concreto convencional - a tensões internas mais intensas. Em suma, sofrem
efeitos de retração principalmente quando do incremento do teor de água, que precisa ser
compensada. No caso de grandes áreas a serem grauteadas, para fins de economia, é possível
e até recomendável lançar mão do uso de agregados graúdos.
Para evitar o aumento da quantidade de água no traço, o que ocasionaria, além
de uma retração ainda mais acentuada, desestabilização da suspensão e prejuízo da
resistência, se faz uso de aditivos superfluidificantes e superplastificantes. O equilíbrio da
trabalhabilidade é obtido com a adequação dos superfluidificantes com os controladores de
exsudação, que são promotores de viscosidade.
Enquanto a fluidez determina a capacidade de a mistura se espalhar ou não, o
efeito de retração pode provocar desprendimento do graute do substrato. A conseqüência é
uma descontinuidade na transferência de tensões. A solução está no uso de compensadores de
retração ou mesmo de cimentos expansivos.
Esses aditivos provocam uma expansão inicial decorrente da formação de gás
que objetiva compensar a retração posterior. Anteriormente, esse efeito era obtido com o uso
de sulfatos, mas atualmente o mais comum é utilizar aditivos à base de alumínio, que formam
gás hidrogênio e propiciam um controle mais refinado da expansão.
Mesmo assim, o processo em si é de controle difícil. A retração compensada
não é medida e esse é o detalhe crítico da recuperação de estruturas com graute. Além de uma
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expansão insuficiente para efeito de compensação, um aumento de volume excessivo pode ser
problemático e causar bolhas em excesso, o que prejudica a resistência e a durabilidade. Por
isso, um detalhe importante a ser observado pelo construtor é o controle de retração do graute
ainda no estado fresco, além da expansão da massa endurecida, que não dispensa a adoção de
um processo de cura úmida.
Com o advento dos grautes industrializados, ocorrido a partir dos anos 80, cabe
ao construtor apenas observar as recomendações do fabricante a fim de obter o desempenho
desejado. Como já vem pré-misturado, pode ser mais prático comprar o industrializado do que
calcular e produzir o traço. Além disso, a homogeneidade e o controle de qualidade praticados
pelos melhores fornecedores aumentem a segurança da aplicação, essencial em recuperação
estrutural, principalmente. Outro motivo que torna os industrializados ainda mais atraentes é o
baixo volume de utilização.
Apesar do desenvolvimento tecnológico, todo material tem limitações, que
devem ser respeitadas. No caso dos grautes, num exemplo corriqueiro, extrapolar a relação
água/cimento para obter uma fluidez mais adequada acaba por interferir na resistência do
produto final.

Kleber Cavalcanti Cabral, Junho/2011

40

Capítulo 3
Estado da Arte

Estado da Arte

3. Estado da arte

Nos últimos anos, grandes avanços têm se verificado na otimização de pastas
de cimentos para poços de petróleo. Entretanto, ainda hoje há uma necessidade de se
pesquisar novos materiais que possam ser aplicados na cimentação.
Herianto e Fathaddin (2005), estudando o efeito da adição de várias proporções
de sílica flour na resistência à compressão de pastas de cimento submetidas à alta temperatura
e pressão e diferentes tempos de cura, constataram que a adição de 30% proporcionou
melhores resultados que a pasta contendo 40% de sílica até sete dias de idade. Entretanto, a
pasta contendo 30% manifestou um pequeno decréscimo da resistência entre o terceiro e o
sétimo dia, enquanto que a pasta com 40% apresentou um ligeiro aumento, fazendo com que
concluíssem que deve haver uma composição ideal entre essas duas proporções. Em seguida
foi avaliada a influência da densidade da pasta na resistência adicionando 30% de sílica flour
em pastas de várias densidades, e verificaram que a resistência a compressão é diretamente
proporcional a densidade da pasta. A pasta de densidade 1,9 g/cm3 (15,8 lb/gal) apresentou
uma resistência 35% maior que aquela de densidade 1,7 g/cm3 (14,2 lb/gal) e mais de duas
vezes maior que aquela de densidade 1,6 g/cm3(13,5 lb/gal).
Jupe (2007), utilizou o método ultra-sônico para avaliar a evolução das
propriedades mecânicas com o tempo de hidratação de pastas de cimento aditivadas com
diferentes tipos de pozolanas sujeitas a altas temperaturas, e, ainda, verificou as alterações
químicas sofridas utilizando um método de difratometria de raios-X em tempo real. Em
amostras aditivadas com sílica flour, zeólita, ou ambos, o principal produto cristalino
observado foi a Tobermorita, enquanto que amostras com sílica ativa como aditivo não
apresentou nenhum dos principais produtos cristalinos da hidratação durante o período dos
ensaios. Esse fato foi corroborado pelos dados obtidos do ensaio ultra-sônico, que não
apresentou nenhum desenvolvimento significativo da resistência à compressão durante o
mesmo período. Outro fato observado foi que, quando a sílica ou a zeólita é utilizada de
forma isolada, a influência exercida sobre a cristalização da Tobermorita é menor que aquela
exercida por ambos utilizados de forma conjunta.
Miranda, Almeida e Campos (1999), testaram pastas de cimento com adição de
escória de alto forno em operações de cimentação e de combate à perda de circulação em
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poços de petróleo. Ocorreu necessidade de colocação de ativadores da escória, como
hidróxido de sódio e carbonato de sódio, que têm como maior efeito a redução do tempo de
pega e o aumento da resistência à compressão, respectivamente. Foi obtida uma redução de
custo mínima de 20%, em termos de material empregado.
Anjos (2009), avaliou a aplicação de pastas compósitas com adição de resíduos
de biomassa do bagaço da cana-de-açúcar moída como aditivo mineral anti-retrogressão para
cimentação de poços petrolíferos sujeitos a recuperação térmica. Foram avaliadas a atividade
pozolânica da cinza através de DRX, TG/DTG e resistência à compressão, determinando-se
também o comportamento físico e mecânico das pastas submetidas a cura com baixas
temperaturas (22°C e 38ºC), além da avaliação do comportamento das pastas submetidas a
dois ciclos de cura a alta temperatura (280ºC) e pressão (7 MPa). verificou-se que a cinza de
biomassa da cana apresenta reação pozolânica, tendo grande eficiência na diminuição da
permeabilidade da pasta por efeito fíller.
Daou e Piot (2008) avaliaram a atuação da sílica ativa nas pastas cimentícias.
Modificando a forma de preparo da sílica ativa antes de ser adicionada ao processo de mistura
da pasta, eles observam que o mesmo aditivo passado por diferentes processos de preparação
proporciona diferentes resultados na pasta de cimento em relação a permeabilidade,
estabilidade e propriedades mecânicas.
Uday e Ramakrishnan (1993) avaliaram as propriedades dos cimentos Classe G
e H, com testes de ensaio mecânico, reologia, penetração dos cloretos, permeabilidade a gás e
microestrutura, variando a concentração de cinza volante e fumo de sílica. Foi observado que,
com o incremento entre 0% e 30% de fumo de sílica em relação à massa de cimento,
aumentou a resistência mecânica, melhorando as propriedades de durabilidade da pasta. Os
testes de penetração de íons de cloreto se mostraram mais eficiente com adição de 25% de
ambos minerais. Entretanto, as pastas contendo 50% de cimento da classe H com 25% de Fly
ash e 25% de sílica ativa apresentaram redução considerável à permeabilidade a gás. Houve
modificação na microestrutura da pasta de cimento com o incremento da carga mineral,
proporcionando uma economia considerável para a indústria do petróleo, visto que, além da
redução dos custos com cimento, o aumento do tempo de vida útil do reservatório reduz
gastos que ocorrem durante processos de cimentação secundária e interrupção da produção.
Mukhalalaty, Suwaidi et al. (1999), trabalharam com pastas leves de cimento
com adição mineral à base de sílica para poços de petróleo que possuam instabilidades devido
ao baixo gradiente de fratura da formação rochosa, aumentando da performance das pastas,
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para propiciar o aumento do ciclo de vida do poço de petróleo e eliminar estágios de
cimentação.
Noik e Rivereau (1999) estudaram a durabilidade de pastas cimentícias
contendo sílica flour, curadas em diferentes temperaturas, reportando modificações e
melhorias nas propriedades mecânicas e microestruturais, através de ensaios de resistência à
compressão, permeabilidade e difratometria de raios X.
Oliveira (1986), em trabalho que compara vários tipos de grautes, destaca os
valores significativamente baixos de resistência mecânica dos grautes com relações agregados
secos/cimento, em volume, de 6 e 7, recomendando o uso de aqueles traços mais tradicionais,
com relações na ordem de 3 a 5. O autor também destaca como os grautes com adição de
cinza volante podem ter resistências mecânicas de até 70 % acima dos grautes com adição de
cal hidratada. Este acréscimo de resistência seria devido à contribuição da atividade
pozolânica da cinza volante.
Hooker (1992), num outro trabalho dedicado a fazer uma caracterização geral
de diferentes tipos de grautes, descreve as vantagens e cuidados que se precisa ter no emprego
de aditivos retardadores, superplastificantes, e compensadores de retração.
Santos (2009), em sua dissertação de mestrado, estudou a influência da adição
de resíduo cerâmico de porcelanato no comportamento mecânico e microestrutural em pastas
de cimento Portland para cimentação de poços de petróleo, onde foram analisadas quatro
concentrações diferentes de pastas hidratadas: uma pasta de referência e três pastas contendo
resíduo cerâmico nas concentrações de 10%, 20% e 30%, em relação à massa do cimento.
Foram encontradas, para as maiores concentrações de resíduo, maior resistência mecânica e
menor permeabilidade, além de ser comprovada a reatividade pozolânica do resíduo com o
cimento Portland. Esta foi caracterizada através dos ensaios de Difratometria de Raios X e
Termogravimetria, ficando clara a diminuição do teor de hidróxido de cálcio, substituído pela
formação de novos produtos hidratados à medida que se adicionava o resíduo cerâmico.
Souza (2010), em sua dissertação de mestrado, estudou incorporação de
resíduo cerâmico para prevenção da retrogressão da resistência de cimentos de poços de
petróleo submetidos à injeção de vapor, onde a avaliação se deu através de ensaios de
resistência à compressão, técnicas de difratometria de raios X (DRX) e termogravimetria
(TG/DTG) das pastas submetidas a um ciclo de baixa temperatura (38ºC) por 28 dias e,
também, um ciclo de alta temperatura seguido de cura a 280ºC e 1000 psi por 3 dias. Os
resultados mostraram que pastas contendo adições de até 30% do resíduo não foram
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suficientes para evitar a retrogressão da resistência, enquanto pastas contendo adições do
resíduo de maneira combinada com a silica flour formaram produtos hidratados de baixa
relação Ca/Si que fizeram com que a resistência se mantivesse em níveis satisfatórios.
Qing et al, (2007), afirmam que a adição de nanossílica conduz a um aumento
dos resultados quando comparado aos materiais sem adição ou com adições de sílica ativa ou
cinzas. O teor de água variou entre 0,22 a 0,7, dependendo do teor e tamanho de nanossílica
adicionada e também do tipo de mistura executada (pasta, argamassa ou concreto). Diversas
propriedades mecânicas foram as mais estudadas, sendo a resistência à compressão a mais
amplamente estudada
Byung-Wan et al, (2007), mostra que à medida que a nanossílica é adicionada
a mistura, há uma redução do tempo de pega, aumento da taxa de liberação de calor, o
Ca(OH)2 reage com a nanossílica e a mistura se mostra mais consistente.
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4. Metodologia experimental
4.1 – Fluxograma das Atividades

A figura 4.1 mostra o fluxograma do procedimento experimental desenvolvido
nesse trabalho.

Figura 4.1 – Fluxograma do Procedimento Experimental.
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4.2 – Materiais de Partida

4.2.1 – Cimento Portland

O Cimento Portland Especial, fornecido pela indústria de cimentos CIMESA,
localizada em Laranjeiras, Sergipe, é um cimento modificado industrialmente, que possui
propriedades equivalentes ao cimento portland classe G para cimentação de poços de petróleo.
O uso do cimento especial deveu-se ao fato de este ser o mais utilizado nas cimentações de
poços localizados no estado do Rio Grande do Norte. Na Tabela 4.1 são apresentadas as
propriedades químicas do cimento Especial fornecido pela indústria CIMESA, bem como os
valores máximos de cada propriedade para o cimento classe G e especial de acordo com a
norma NBR 9831 (2006).

Tabela 4.1- Propriedades químicas do cimento Portland Especial fornecido pela
CIMESA* e valores especificados na norma NBR 9831 (2006) para cimento classe G e
Especial.
Desvio

Médio (%)

Padrão (%)

CP Classe G

CP Especial

0,99

0,04

Máx. 3,0

Máx. 2,0

SO3

2,8

0,10

Máx. 3,0

Máx. 3,0

MgO

3,37

0,25

Máx. 6,0

Máx. 6,0

Na2O eq.

0,74

0,01

Máx. 0,75

Máx. 0,85

CaO L.

1,15

0,25

Máx. 2,0

Máx. 1,6

Res. Insol.

0,35

0,08

Máx. 0,75

Máx. 0,75

C3 S

53,6

1,70

48 a 65

50 a 60

C3 A

6,07

0,73

Máx. 8/3

Máx. 7,0

23,1

0,96

Máx. 24

Máx. 24

Perda ao
fogo
Análise
Química

Composição
Potencial
Bogue

Especificação

Valor

Ensaios Químicos

2C3A +
C4AF

* Média das bateladas do ano de 2009.
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A Tabela 4.2 exibe os dados das propriedades físicas do cimento Especial
fornecido pela CIMESA em comparação com os valores especificados na norma NBR 9831
(2006).

Tabela 4.2 - Dados das propriedades físicas do cimento Portland Especial (CIMESA*) e
especificação de acordo com a NBR 9831 (2006).
Cimento especial
Propriedades físicas

Especificação

Média

Desvio Padrão

Resíduo na peneira de 75 µm (%)

4,88

0,09

-

Resíduo na peneira de 45 µm (%)

19,45

0,40

16-20

Área específica (Blaine), cm3/g

2595

144

2800-3200

Início de pega (min)

155

5,77

-

6,45

-

Fim de pega (min)
207,5
* Média das bateladas do ano de 2009.

4.2.2 – Resíduo Cerâmico de Porcelanato

Resíduo cerâmico de porcelanato gerado pela Indústria de Porcelanato
proveniente do processo de polimento do grés porcelanato.

O resíduo de cerâmico de

porcelanato foi coletado diretamente dos silos da indústria após o processo de secagem do
mesmo. Ao chegar ao laboratório, o resíduo cerâmico de porcelanato foi levado à estufa sob
temperatura média de 110°C durante 24 horas para eliminação da umidade presente. Em
seguida foi colocado em um moinho de facas para dispersá-lo, visto que o mesmo se
encontrava aglomerado em torrões. O pó obtido foi acondicionado em sacos plásticos os quais
foram lacrados para evitar o ganho de umidade. Na Figura 4.2 é exibido o resíduo cerâmico
de porcelanato da forma que foi coletado e após sua desaglomeração. Parte do material foi
separada para caracterização física e química.
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a)

b)

Figura 4.2 – Resíduo Cerâmico de Porcelanato (a) na forma que foi coletado e (b) após a
desaglomeração.

A Tabela 4.3 apresenta a análise química do resíduo cerâmico de porcelanato.

Tabela 4.3 - Análise química do Resíduo Cerâmico de Porcelanato.
Elemento

Valor Médio (%)

SiO2

62,01

Al2O3

21,77

MgO

7,16

K2 O

4,07

SO3

2,12

CaO

1,18

Fe2O3

0,75

4.2.3 – Sílica Ativa

A Sílica ativa utilizada foi fornecida em forma de pó seco, acondicionado em
sacos de papel craft de 15 kg, provenientes do mesmo lote de produção. As propriedades
químicas estão indicadas na Tabela 4.4.
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Tabela 4.4 - Análise química da Sílica Ativa – Informações do fabricante.
Elemento

Limites (%)

SiO2

Mín. 85,00

H2 O

Máx. 3,00

Equivalente Alcalino Na2O

Máx. 1,50

4.2.4 – Diatomita

As jazidas onde foram extraídas a diatomita estão localizadas no município de
Ceará Mirim no estado do Rio Grande do Norte. A Tabela 4.5 mostra a análise química da
diatomita.

Tabela 4.5 - Análise química da diatomita.
Componente

Teor (%)

SiO2

87,92

Al2O3

7,95

TiO2

0,12

Na2O

0,23

K2O

0,15

CaO

0,00

MgO

0,06

Fe2O3

0,82
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4.2.5 – Caracterização dos Materiais de Partida

4.2.5.1 – Análise Granulométrica

A análise foi realizada em um granulômetro a laser CILAS 920L em meio
líquido (H2O), onde foram obtidos gráficos de distribuição de tamanho de partículas e curvas
de valores cumulativos.

4.2.5.2 – Densidade e Volume Específico

A densidade e o volume específico dos materiais foi determinada através do
ensaio de Le Chatelier de acordo com a norma NBR 6474 (1984), utilizando querosene como
base líquida.

4.3 – Estudo da Atividade Pozolânica

A atividade pozolânica do RP foi determinada por meio de um ensaio baseado
na norma NBR 5752 (1992), que define a medida da atividade pozolânica de um determinado
material através da evolução da resistência mecânica de sua mistura com cimento Portland,
areia normal e água em proporções volumétricas definidas. Como esta norma não foi feita
para cimento Portland classe Especial, então, como adaptação, não foi adicionada areia
durante o ensaio. O índice de atividade pozolânica é dado pela relação entre a resistência à
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compressão de uma pasta contendo 7% do aditivo e uma pasta de referência através da
Equação 2.

I . A.P 

Fc7%  FcREF
.100
FcREF

(Equação 2)

4.3.1 – Formulação das Pastas

Em uma pasta de cimento é importante fazer o cálculo do rendimento, do fator
água-cimento (FAC) e a quantidade certa de cada produto utilizado na formulação da mesma.
Para obtenção das diversas propriedades de uma pasta, fixam-se o peso específico da mesma e
as concentrações de aditivos sólidos e líquidos. Todos esses cálculos são efetuados de acordo
com a norma API RP 10B.
Para efetuação dos cálculos é necessário conhecer as densidades absolutas dos
materiais a serem utilizados nas formulações. Na Tabela 4.6, encontram-se os valores de
densidade e de volume específico dos materiais usados nas pastas.

Tabela 4.6 – Valores de densidade e volume específico dos materiais utilizados.
Denominação
Comercial

Cimento

Poty Especial

3,14

26,18

0,0382

Água

Água

0,9969

8,32

0,1202

Resíduo Cerâmico de
Porcelanato

Resíduo Cerâmico
de Porcelanato

2,14

17,86

0,0560

Sílica Ativa

Sílica Ativa

2,01

16,78

0,0596

Diatomita

Diatomita

2,11

17,60

0,0568

Anti-espumante

Ultroil AEPC-1

0,98

8,18

0,1223

Dispersante

Glenium 51P

1,10

9,18

0,1089
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Foi realizado um estudo de pastas com peso específico fixado em 1,87 g/cm3
(15,6 lb/gal), pois este é o peso de pasta mais comumente utilizado em operações de
cimentação utilizando o cimento Portland Especial, em função do fator água/cimento FAC,
correspondente a 0,46. Neste grupo foram formuladas pastas de 7% de resíduo cerâmico de
porcelanato, pastas com 7% de sílica ativa e 7% de diatomita, além de uma pasta padrão
contendo apenas cimento e água. O uso de 7% de materiais foi determinado por ser a
porcentagem em que se conseguia uma melhor homogeneização dos materiais.
As pastas foram formuladas para uma quantidade de componentes de modo a
ser obtido 600 cm³ de pasta de cimento. Esta é a quantidade necessária para a realização dos
ensaios de laboratório, segundo a API.
Os valores das respectivas massas dos materiais utilizados nas formulações
estão descritos na Tabela 4.7.

Tabela 4.7 - Massa dos materiais utilizados nas formulações.
Composição (g)
Formulação
Cimento

Água

Resíduo de
Porcelanato

Sílica Ativa

Diatomita

FAC*

Referência

770,42

349,81

---

---

---

0,46

7% Resíduo
Porcelanato

730,21

338,99

51,11

---

---

0,46

7% Sílica
Ativa

730,36

338,82

---

51,13

---

0,46

339,85

---

---

50,97

0,46

7%
728,21
Diatomita
* Fator Água/Cimento
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4.3.2 – Pesagem dos Materiais

Todos os materiais utilizados na preparação das pastas foram pesados em uma
balança digital Tecnal Mark 3100 com resolução de 0,01 g.

4.3.3 – Mistura

A mistura das pastas foi realizada em um misturador Chandler modelo 80-60.
Uma vez pronta a água de mistura, adicionou-se o cimento juntamente com
cada material estudado, através de funil de colo curto pela abertura central da tampa da jarra.
A adição foi realizada sob uma taxa uniforme, a uma velocidade de 4.000 ± 200 rpm, durante
15 segundos. Ininterruptamente, instalou-se a tampa central e agitou-se a pasta por 35
segundos a uma velocidade de 12.000 ± 500 rpm. O tempo de adição foi controlado pelo
temporizador do misturador, de acordo com a NBR 9831 (2006).

4.3.4 – Resistência à Compressão

A moldagem e cura das amostras foram produzidas de acordo com a norma
NBR 9831 (2006). Foram produzidos corpos de prova cúbico de 50,00 mm de aresta em
moldes poliméricos.
Posterior ao ciclo de cura, os corpos-de-prova foram ensaiados em uma
Máquina Universal de Ensaios da Shimadzu segundo os procedimentos recomendados pela
NBR 9831 (2006).
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4.3.5 – Difratometria de Raio X

Para a caracterização das fases dos materiais estudados foi usada a técnica de
difratometria de raios X em um equipamento da Shimadzu modelo XRD-7000, utilizando-se
uma fonte de radiação de Cu K com voltagem de 30 kV, corrente de 30 mA . Os dados
foram coletados na velocidade do goniômetro de 0,02° 2θ por passo, com tempo de contagem
de 1,0 segundo por passo e coletados de 10° a 80° 2θ, utilizando o spin cm 120 rpm para
diminuir erros causados pela orientação preferencial dos cristais. A interpretação qualitativa
do espectro foi efetuada por comparação com padrões contidos no banco de dados JCPDS do
ICDD-2002 (International Center for Diffraction Data).

4.4 – Formulação dos Grautes de Partida

Para a formulação dos grautes de partida, foi realizado um estudo de grautes
com peso específico foi fixado em 1,74 g/cm3 (14,5 lb/gal) e 1,62 g/cm3 (13,5 lb/gal), pois,
para esse estudo, resolveu-se fazer formulações para grautes leves. Neste grupo foram
formuladas várias misturas dos grautes de partida, conforme mostra a Tabela 4.8.
Embora a diatomita apresentasse o melhor desempenho, com relação as pastas
estudadas, sua utilização ficou descartada devido a grande dificuldade de se misturar 7%
desse material, pois necessitou-se de 90 segundos para a mistura, no qual 55 segundos a uma
velocidade de 4.000 rpm ± 200 rpm e 35 segundos a uma velocidade de 12.000 rpm ± 500
rpm. Diante disso, optou-se por utilizar o resíduo cerâmico de porcelanato e a sílica ativa para
a formulação dos grautes de partida.

Kleber Cavalcanti Cabral, Junho/2011

56

Metodologia experimental

Tabela 4.8 – Porcentagem dos materiais utilizados nas formulações.
Composição (%)

GRAUTES

Densidade
(lb/gal)

GrP 01

13,5

Resíduo de
Porcelanato
15

GrP 02

13,5

GrP 03

Sílica Ativa

Diatomita

7

---

7

15

---

14,5

5

8

---

GrP 04

14,5

5

9

---

GrP 05

14,5

9

5

---

GrP 06

14,5

7

5

---

GrP 07

14,5

7

7

---

Os valores das respectivas massas dos materiais utilizados nas formulações
estão descritos na Tabela 4.9.

Tabela 4.9 - Massa dos materiais utilizados nas formulações.
Composição (g)
GRAUTES
Cimento

Água

GrP 01

466,45

399,90

Resíduo de
Porcelanato
69,97

GrP 02

467,88

398,16

GrP 03

592,95

GrP 04

Sílica Ativa

Diatomita

FAC*

32,65

---

0,86

32,75

70,18

---

0,85

370,39

29,65

47,44

---

0,62

588,99

369,00

29,45

53,01

---

0,63

GrP 05

588,04

370,08

52,92

29,40

---

0,63

GrP 06

596,48

372,35

41,75

29,82

---

0,62

GrP 07

588,51

369,54

41,20

41,20

---

0,63

* Fator Água/Cimento
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4.4.1 – Otimização dos Grautes de Partida

Para a otimização dos Grautes de Partida, foi realizado um estudo de grautes
com peso específico fixado em 1,74 g/cm3 (14,5 lb/gal).
Foi realizado uma variação nas porcentagens de resíduo cerâmico de
porcelanato e sílica ativa, variando de 6% a 8%, conforme mostra a Tabela 4.10.

Tabela 4.10 – Porcentagem dos materiais utilizados nas formulações dos grautes de
partida.
GRAUTES

Densidade
(lb/gal)

Composição em relação ao Peso do Cimento (%)
Resíduo de
Porcelanato

Sílica Ativa

Gr (6/7)

14,5

6

7

Gr (6/8)

14,5

6

8

Gr (7/8)

14,5

7

8

Gr (7/6)

14,5

7

6

Gr (8/6)

14,5

8

6

Gr (7/7)

14,5

7

7

Gr (8/7)

14,5

8

7

Os valores das respectivas massas dos materiais utilizados nas formulações
estão descritos na Tabela 4.11.
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Tabela 4.11 - Massa dos materiais utilizados nos grautes.
Composição (g)
GRAUTES
Cimento

Água

Resíduo de
Porcelanato

Sílica Ativa

FAC

Gr (6/7)

592,71

370,66

35,56

41,49

0,63

Gr (6/8)

588,75

369,27

35,32

47,10

0,63

Gr (7/8)

584,61

368,16

40,92

46,77

0,63

Gr (7/6)

592,47

370,94

41,47

35,55

0,63

Gr (8/6)

588,75

369,27

35,32

47,10

0,63

Gr (7/7)

588,51

369,54

41,20

41,20

0,63

Gr (8/7)

584,61

368,16

40,92

46,77

0,63

4.5 – Formulação do Graute Offshore

Para a formulação dos Grautes Offshore, foi realizado um estudo da resistência
mecânica à compressão, no qual utilizou-se a formulação do graute otimizado composto por
cimento, 7% de sílica ativa e 7% de resíduo cerâmico de porcelanato. Foram utilizados um
único ciclo de cura para todas as amostras, no qual as amostras permaneceram por 24h, sob
temperatura de 4 ± 1ºC completamente imersas em um banho térmico equipado com um
sistema de agitação, o qual assegurava a uniformidade da temperatura.
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4.5.1 – Estudo do Teor Cloreto de Cálcio (CaCl2)

Como graute offshore está submetido a uma temperatura muito baixa (4ºC), no qual
torna-se muito lenta as reações de hidratação do cimento, usou-se um acelerador de pega, com
a finalidade de diminuir o tempo de pega do cimento.
Para a determinação do teor de cloreto de cálcio (CaCl2) a ser adicionado ao
graute, foi realizado um estudo de Grautes com peso específico fixado em 1,74 g/cm3 (14,5
lb/gal). Para todas as misturas, foi utilizado um FAC de 0,63.
Foi determinado o teor de cloreto de cálcio, variando-se as porcentagens de
1% a 4% em relação ao peso do cimento, conforme mostra a Tabela 4.12.

Tabela 4.12 - Massa dos materiais utilizados nos Grautes com CaCl2.
Composição (g)
GRAUTES
Cimento

Água

Gr (1%)

585,18

367,50

Resíduo de
Porcelanato
40,96

Gr (2%)

581,88

365,49

Gr (3%)

578,62

Gr (4%)

575,39

Sílica Ativa

CaCl2

40,96

5,85

40,73

40,73

11,64

363,49

40,50

40,50

17,36

361,52

40,28

40,28

23,02

4.5.2 – Adição de Nanossílica

Para a determinação da quantidade de nanossílica a ser adicionada na mistura,
foi realizado um estudo de grautes com peso específico fixado em 1,74 g/cm3 (14,5 lb/gal) e a
mistura composta por cimento, 7% de resíduo cerâmico de porcelanato, 7% de sílica ativa e
3% de cloreto de cálcio (CaCl2). Para todas as misturas, foi utilizado um FAC de 0,63.
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Foi realizada uma variação da quantidade de nanossílica, de 0,08, 0,10 e 0,12
g.p.c, conforme mostra a Tabela 4.13.

Tabela 4.13 - Massa dos materiais utilizados nos grautes com nanossílica.
Composição (g)
GRAUTES
Cimento

Água

Resíduo de
Porcelanato

Sílica
Ativa

CaCl2

Nanossílica

Gr (0,08)

575,90

361,69

40,31

40,31

17,28

4,99

Gr (0,10)

575,61

360,79

40,29

40,29

17,27

6,24

Gr (0,12)

575,31

359,89

40,27

40,27

17,26

7,48

4.5.3 – Adição de Dispersante

Para a diminuição da viscosidade do graute offshore, foi adicionado à mistura,
um dispersante policarboxilato. Foi realizado um estudo do graute com peso específico foi
fixado em 1,74 g/cm3 (14,5 lb/gal) e a mistura composta por cimento, 7% de resíduo cerâmico
de porcelanato, 7% de sílica ativa e 3% de cloreto de cálcio (CaCl2) e 0,10 g.p.c de
nanossílica. Para esse graute, foi adicionado 0,02 gpc de dispersante e foi utilizado um fator
água/cimento de 0,63.
A Tabela 4.14 mostra a massa dos materiais utilizados para a formulação do
graute offshore piloto.
Tabela 4.14 - Massa dos materiais utilizado no graute offshore piloto.
Composição (g)
GRAUTE
Graute

Cimento

Água

Resíduo
Porcel.

Sílica Ativa

CaCl2

577,00

358,00

40,39

40,39

17,31
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4.6 – Graute Offshore Piloto

4.6.1 – Ensaios Realizados no Graute Offshore Piloto

Para a verificação das características do graute offshore piloto, foram
realizados ensaios de resistência mecânica à compressão, difratometria de raios X,
homogeneização, reologia, e ultrassom (UCA), sob temperatura de 4 ± 1ºC e peso específico e
teor de água livre sob temperatura de 27ºC.

4.6.1.1 – Resistência Mecânica à Compressão

A moldagem e cura das amostras foram adaptadas da norma NBR 9831 (2006),
no qual foram produzidos corpos de prova prismáticos de 50 mm de aresta em moldes
poliméricos, uma vez que a norma especifica corpos de provas em moldes metálicos.
Para o ensaio da resistência à compressão, as amostras foram colocadas em um
banho térmico, no qual permaneceram por 24h, 48h, 72h e 7 dias, sob temperatura de 4 ± 1ºC,
para simular as condições de poço com lâmina d’água acima de 500 m, completamente
imersas em um banho térmico equipado com um sistema de agitação, o qual assegurava a
uniformidade da temperatura.
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4.6.1.2 – Difratometria de Raios X

Para a caracterização das fases dos materiais estudados foi usada a técnica de
difratometria de raios X. As amostras foram retiradas do banho sob temperatura de 4 ± 1ºC,
nas idades de 24h, 48h e 7 dias.

4.6.1.3 – Homogeneização da Mistura

Para a realização da homogeneização do graute offshore piloto, utilizou-se o
Consistômetro Atmosférico Chandler Modelo 1200, acoplado ao banho, por onde fez-se
circular água a uma temperatura de 4 ± 1ºC, de modo a resfriar a água utilizada no
consistômetro.
Imediatamente após a preparação do graute, realizou-se a homogeneização do
graute offshore piloto na célula do consistômetro. O recipiente (célula) contendo o graute até
o nível apropriado (indicado por meio de um sulco ao redor da parte interna da célula),
juntamente com a palheta estacionária e o dial, foram colocados no banho para a
homogeneização a uma temperatura de 4 ± 1ºC, por 20 minutos à 150 ± 15 rpm. Esta palheta
transmite o torque imposto pelo graute a uma mola acoplada ao dial que indica a consistência
do graute durante o processo de homogeneização.

4.6.1.4 – Reologia
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Para a realização do ensaio de reologia do graute offshore piloto, utilizou-se o
um viscosímetro Chandler, modelo 3500, acoplado ao banho, por onde fez-se circular água a
uma temperatura de 4 ± 1ºC, de modo a resfriar o copo do viscosímetro.
A determinação das propriedades reológicas dos grautes, foram efetuadas de
acordo com o procedimento padronizado pela API, de forma a gerar resultados reprodutíveis
para a indústria do petróleo. As leituras obtidas no viscosímetro rotacional são aplicadas ao
modelo de fluido que o represente melhor, geralmente, modelo de potência ou modelo de
Bingham.
Depois de homogeneizadas por 20 minutos no consistômetro atmosférico, as
pastas foram vertidas em copo térmico e cisalhadas em viscosímetro aplicando-se várias
taxas, de acordo com a norma de ensaios reológicos definidas pela API. As leituras foram
realizadas aplicando-se taxas de cisalhamento ascendentes e descendentes a intervalos de 10
segundos, mantendo-se a temperatura constante de 4oC. As taxas de cisalhamento
correspondente as rotações empregadas foram de 3, 6, 10, 20, 60, 100, 200 e 300 rpm.
Após a leitura de 3 rpm, aumentou-se a velocidade do rotor para 300 rpm,
mantendo-a por 1 min. Em seguida, o motor é desligado e após 10 s, o mesmo foi novamente
ligado acionado a 3 rpm, registrando-se a deflexão máxima observada (Gi). Desligou-se mais
uma vez o motor por 10 min, no fim dos qual o motor foi ligado, registrando-se a deflexão
máxima observada (Gf) (NBR 9830, 1993).
Para caracterizar o comportamento de fluxo da pasta de cimento em qualquer
geometria (tubo, anular), deve ser selecionado um modelo que melhor represente os dados.
Para fazer isto, os dados obtidos (velocidades angulares e leituras de torque) foram
convertidos a taxas de cisalhamento e tensões de cisalhamento. Um modelo reológico para o
fluido foi selecionado através do gráfico de tensão de cisalhamento versus taxa de
deformação, seguido da análise de regressão. Nas equações de comportamento de fluxo se
considera que o fluido seja homogêneo, o deslizamento na parede seja negligenciável, o fluido
exiba comportamento independente do tempo e que o regime de fluxo seja lamelar.
Ao final, determinaram-se os seguintes parâmetros: Limite de Escoamento
(LE) e Viscosidade Plástica (VP).
A NBR 9831 (2006) admite os seguintes valores limites para VP e LE, à
temperatura ambiente (80oF = 27oC), conforme Tabela 4.15.

Kleber Cavalcanti Cabral, Junho/2011

64

Metodologia experimental

Tabela 4.15 – Limites para os valores de VP e LE.
Propriedades Reológicas
VP

LE

(Pa.s)

(cP)

(Pa)

(lbf/100pés2)

0,055

55

14,4 a 33,5

30 a 70

4.6.1.5 – Água Livre

Na realização deste ensaio, utilizou-se a pasta de cimento, preparada e
homogeneizada de acordo com o item 4.7.3. Depois foi novamente misturada por um período
de 35 s a 12.000 rpm, no misturador. A pasta foi então transferida até o nível de 250 ml em
uma proveta com tampa para evitar a evaporação. A proveta foi assentada sobre o apoio de
vidro, suportado por espuma de poliuretana e colocada em local isento de vibrações (NBR
9831, 2006; API, 2000).
Depois de 2 h, o volume de água sobrenadante, desenvolvida na proveta, foi
retirado com auxílio de uma seringa e pesado em uma balança, analítica de resolução de 0,1g.
O resultado foi utilizado para calcular o teor de água (% AL), em percentual,
de acordo com a seguinte formula (Equação 3), no qual VAL é o volume da água
sobrenadante.

% AL 

V AL
x100
250mL( pasta)
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4.6.1.6 – Peso Específico

Para a determinação do peso específico do graute offshore piloto, utilizou-se
uma Balança de Lama da Halliburton Services Modelo 7/22 Lbs/gal.
O graute offshore piloto para o ensaio foi preparado conforme os itens 4.3.2 e
4.3.3, e em seguida vertida no copo da balança até o nível ligeiramente abaixo da sua borda
(aproximadamente 1/4 pol – 6 mm). Foi verificado se a válvula da tampa estava aberta
(posição inferior) e ajustou-se a tampa, observando a saída de pasta pelo válvula. Em seguida,
levantou-se a válvula, fechando-a. Lavou-se a balança e enroscou-se o anel da tampa. Encheuse o êmbolo (bomba) com o graute e injetou-se o graute, pressurizando-o por meio da válvula
no copo. Quando não foi possível injetar mais pasta, liberou-se a pressão sobre o pistão do
êmbolo. O pistão se movimentou para cima e, rapidamente, retirou-se o êmbolo.
Automaticamente a válvula de fechou, impedindo a saída do graute. Lavou-se a balança,
enxugando-a com um papel absorvente. Colocou-se, então, a balança sobre sua base e
deslocou-se o cursor até obter-se o equilíbrio, verificando por meio da centralização da bolha
do indicador de nível. Efetuou-se a leitura na escala desejada, observando a indicação da seta
no cursor (API, 2000).

4.6.1.7 – Análise de Ultra-Som (UCA)

A evolução da resistência, assim como, um indicativo do tempo de início de
pega foram desenvolvidos através da análise de ultrassom em um UCA modelo 4260 Twin
Cell da marca Chandler, por um período de 66 horas, no qual, o mesmo foi acoplado ao
banho, por onde fez-se circular água a uma temperatura de 13 ± 1ºC, de modo a resfriar a
água utilizada no UCA.
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5. Resultados e discussões

5.1 – Materiais de Partida

5.1.1 – Análise Granulométrica

5.1.1.1 – Cimento Portland Especial

O gráfico apresentado na Figura 5.1 mostra o resultado da granulometria
realizada no cimento Portland Especial. Ele apresentou 10% das partículas com diâmetros
inferiores a 2,90 µm, 50% das partículas com diâmetros inferiores a 20,83 µm e 90% das
partículas com diâmetros inferiores a 49,65 µm. Por meio do equipamento utilizado, foi
determinado que o diâmetro médio das partículas do cimento é de 24,02 µm.

Figura 5.1 – Distribuição Granulométrica do Cimento Portland Especial.
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5.1.1.2 – Resíduo Cerâmico de Porcelanato

O gráfico apresentado na Figura 5.2 mostra o resultado da granulometria
realizada no Resíduo Cerâmico de Porcelanato, no qual apresentou 10% das partículas com
diâmetros inferiores a 1,13 µm, 50% das partículas com diâmetros inferiores a 6,13 µm e 90%
das partículas com diâmetros inferiores a 23,10 µm. Por meio do equipamento utilizado, foi
determinado que o diâmetro médio das partículas de resíduo cerâmico de porcelanato é de
9,60 µm.

Figura 5.2 – Distribuição Granulométrica do Resíduo Cerâmico de Porcelanato.

5.1.1.3 – Sílica Ativa

O gráfico apresentado na Figura 5.3 mostra o resultado da granulometria
realizada na sílica ativa, que apresentou 10% das partículas com diâmetros inferiores a 4,78
µm, 50% das partículas com diâmetros inferiores a 18,89 µm e 90% das partículas com
diâmetros inferiores a 35,27 µm. Por meio do equipamento utilizado, foi determinado que o
diâmetro médio das partículas de sílica ativa é de 19,42 µm.
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Figura 5.3 – Distribuição Granulométrica da Sílica Ativa.

5.1.1.4 – Diatomita

O gráfico apresentado na Figura 5.4 mostra o resultado da granulometria
realizada na sílica ativa, que apresentou 10% das partículas com diâmetros inferiores a 4,22
µm, 50% das partículas com diâmetros inferiores a 15,07 µm e 90% das partículas com
diâmetros inferiores a 34,08 µm. Por meio do equipamento utilizado, foi determinado que o
diâmetro médio das partículas de diatomita é de 17,43 µm.

Figura 5.4 – Distribuição Granulométrica da Diatomita.
Kleber Cavalcanti Cabral, Junho/2011
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5.1.1.5 – Diâmetro das Partículas

A Figura 5.5 mostra um comparativo do diâmetro das partículas mostradas na
granulometria.

Figura 5.5 – Comparativo do Diâmetro das Partículas.

A Figura 5.6 mostra um comparativo entre as curvas granulométricas dos
materiais estudados.
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Figura 5.6 – Comparativo entre as Curvas Granulométricas.

Observa-se, através das curvas granulométricas apresentadas nas Figuras 5.5 e
5.6, que o resíduo cerâmico de porcelanato é o material que apresenta os menores diâmetros
das partículas.

5.2 – Massa Específica

A massa específica dos materiais foi determinada através do ensaio de Le
Chatelier de acordo com a norma NBR 6474 (1984). A Tabela 5.1 mostra a massa específica
dos materiais estudados.
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Tabela 5.1 – Valores de densidade e volume específico dos materiais utilizados.
Densidade Densidade
(g/cm3)
(lb/gal)

Volume
Específico
(gal/lb)

Material

Denominação
Comercial

Cimento

Poty Especial

3,14

26,18

0,0382

Água

Água

0,9969

8,32

0,1202

Resíduo Cerâmico de
Porcelanato

Resíduo Cerâmico
de Porcelanato

2,14

17,86

0,0560

Sílica Ativa

Sílica Ativa

2,01

16,78

0,0596

Diatomita

Diatomita

2,11

17,60

0,0568

Anti-espumante

Ultroil AEPC-1

0,98

8,18

0,1223

Dispersante

Glenium 51P

1,10

9,18

0,1089

Nanossílica

Nanossílica

1,12

10,18

0,0982

5.3 – Estudo da Atividade Pozolânica

5.3.1 – Resistência à Compressão

Abaixo se encontra o estudo comparativo da evolução da resistência à
compressão das pastas de cimento Portland utilizadas nesse trabalho, curadas a 24h, 48h e 7
dias, com a finalidade de observar o comportamento da adição de resíduo cerâmico de
porcelanato, sílica ativa e diatomita, em tempos diferentes de cura. A Tabela 5.2 mostra o
resultado da resistência à compressão em três tempos de cura.
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Tabela 5.2 – Resistência mecânica à compressão das pastas de cimento à 24h, 48h e 168h
(7 dias).
Resistência à Compressão (psi / MPa)
Pastas
24 horas

48 horas

168 h (7 dias)

Pasta de Referência (água e cimento)

1825 / 12,6

2437 / 16,8

3386 / 23,4

7% Resíduo Cerâmico de
Porcelanato

2173 / 15,0

2512 / 17,3

3800 / 26,2

7% Sílica Ativa

2380 / 16,4

2979 / 20,5

4523 / 31,2

7% Diatomita

2305 / 15,9

2888 / 19,9

4757 / 32,8

Em relação à compressão axial, observa-se o aumento da resistência à
compressão com a adição de 7% de resíduo cerâmico de porcelanato, 7% de sílica ativa e 7%
de diatomita. A Figura 5.7 mostra o gráfico da evolução da resistência mecânica à compressão
em função da idade do material.
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Figura 5.7 – Evolução da resistência à compressão do material com o tempo.
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O aumento da resistência mecânica à compressão pode ser explicado pelo
preenchimento de vazios capilares (Efeito filler), uma vez que todos os materiais utilizados
apresentam granulometria inferior à do cimento, conforme apresentado na Figura 5.6, e pela
reação pozolânica, que estão relacionados com a redução da porosidade e a diminuição da
concentração de hidróxido de cálcio comprovada, analisada através da difração de raios X,
fatores que influenciam de forma significativa as propriedades mecânicas da pasta de cimento.
A Tabela 5.3 mostra os valores do ganho de resistência mecânica à
compressão, calculados para a idade de 7 dias.

Tabela 5.3 – Ganho de Resistência Mecânica à Compressão.

Referência

Resistência mecânica à
Compressão - 7 dias (psi)
3386

Ganho de Resistência
(psi)
----

7% Sílica Ativa

4523

1137

7% Resíduo Porcelanato

3800

414

7% Diatomita

4753

1367

Pastas

O aumento da resistência mecânica à compressão de um material é um bom
indicativo de que este possa ser utilizado como aditivo nas pastas de cimento.
Analisando a Tabela 5.3, se pode ver que a diatomita e a sílica ativa foram os
materiais que apresentaram maiores resistências aos 7 dias de cura. O menor ganho de
resistência apresentado pelo resíduo cerâmico de porcelanato pode ser explicado devido ao
mesmo funcionar apenas como efeito filler nas primeiras idades.
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5.3.2 – Difratometria de Raio X (DRX)

Para entender as alterações sofridas pela resistência à compressão das pastas de
cimento, quando estas foram expostas a temperatura ambiente, é preciso observar
detalhadamente as mudanças ocorridas na estrutura química das mesmas.
A reação que ocorre entre pozolanas, utilizadas na formulação de pastas, e a
portlandita (hidróxido de cálcio), formada pela hidratação do cimento, gera silicatos de cálcio
hidratado que proporcionam maior resistência mecânica da pasta curada, em relação à pasta
de referência.
Os resultados obtidos nas análises de DRX são apresentados nas figuras 5.8 à
5.26, com a identificação das principais fases do cimento: Portlandita (1), C-S-H (2), Etringita
(3). Gismondina (4), identificadas de acordo com o banco de dados ICDD.
Para a difratometria de raio X na pasta de referência, foi realizado um estudo
dessa pasta nas idades de 24h, 48h e 7 dias, curadas a 27ºC.
A Figura 5.8 apresenta o difratograma obtido para a pasta de referência com 24
horas de cura a 27ºC.
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Figura 5.8 – DRX – Pasta Referência na idade de 24 horas.
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A Figura 5.9 apresenta o difratograma obtido para a pasta de referência com 48
horas de cura a 27ºC.
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Figura 5.9 – DRX – Pasta Referência na idade de 48 horas de cura a 27ºC.

A Figura 5.10 apresenta o difratograma obtido para a pasta de referência com 7
dias de cura a 27ºC.

800

1

700

Intensidade (cps)

600

1 - Portlandita
2 - C-S-H
3 - Etringita
4 - Gismondina

1

500
400

2
4

300

2
2

200

1
3

100

3

0
10

20

30

40

50

60

70

80

2 Theta

Figura 5.10 – DRX – Pasta Referência na idade de 7 dias de cura a 27ºC.
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Na hidratação do cimento portland sem pozolana, os picos de portlandita,
aumentam com o decorrer da hidratação da alita (C3S), responsável pela resistência nas
primeiras idades, e da belita (C2S), desde que não ocorra carbonatação. A Figura 5.11 mostra
uma comparação dos difratogramas nas idades de 24 h e 7 dias para a pasta de referência.

a) 24h

b) 7 dias

Figura 5.11 – Comparativo entre a Pasta Referência nas idades de 24h e 7 dias de cura a
27ºC.

Analisando a Figura 5.11, pode-se observar um aumento na intensidade dos
picos da portlandita no decorrer da hidratação do cimento, assim como a presença da etringita
na fase cristalina, que é o primeiro hidratado a se cristalizar devido à elevada relação
sulfato/aluminato, na fase aquosa, durante a primeira hora de hidratação, contribuindo para o
enrijecimento, pega e desenvolvimento da resistência inicial da pasta de cimento.
Para avaliar o efeito pozolânico dos materiais, deve-se observar a evolução da
intensidade dos picos da portlandita. Em uma pasta de cimento com pozolana, parte do
hidróxido de cálcio (portlandita) é consumida por reação com a pozolana, o que normalmente
provoca uma redução na intensidade dos picos correspondentes.
Para a difratometria de raio X na pasta contendo 7% de sílica ativa, foi
realizado um estudo dessa pasta nas idades de 24h, 48h e 7 dias.
A Figura 5.12 apresenta o difratograma obtido para a pasta contendo 7% de
sílica ativa com 24 horas de cura a 27ºC.
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Figura 5.12 – DRX – Pasta com 7% de Sílica Ativa na idade de 24 horas de cura a 27ºC.

A Figura 5.13 apresenta o difratograma obtido para a pasta contendo 7% de
sílica ativa com 48 horas de cura a 27ºC.
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Figura 5.13 – DRX – Pasta com 7% de Sílica Ativa na idade de 48 horas de cura a 27ºC.
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A Figura 5.14 apresenta o difratograma obtido para a pasta contendo 7% de
sílica ativa com 7 dias de cura a 27ºC.
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Figura 5.14 – DRX – Pasta com 7% de Sílica Ativa na idade de 7 dias de cura a 27ºC.

A Figura 5.15 mostra uma comparação dos difratogramas nas idades de 24h e 7
dias para a pasta composta com 7% de sílica ativa.

a) 24h

b) 7 dias

Figura 5.15 – Comparativo entre a Pasta com 7% de Sílica Ativa nas idades de 24h e 7
dias de cura a 27ºC.
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Analisando a Figura 5.15, se pode observar um aumento na intensidade dos
picos da portlandita, assim como um aumento do pico de Gismondina (CaAl2Si2O8.xH2O), no
decorrer da hidratação do cimento, responsáveis pela melhoria na resistência mecânica da
pasta.
A Figura 5.16 mostra um comparativo entre a pasta de referência e a pasta
contendo 7% de sílica ativa aos 7 dias de cura.

a) Pasta de referência

b) Pasta com 7% de sílica ativa

Figura 5.16 – Comparativo entre a Pasta de Referência e a Pasta com 7% de
Microssílica na idade de 7 dias de cura a 27ºC.

Analisando a Figura 5.16, se pode observar uma diminuição na intensidade dos
picos da portlandita, assim como um aumento do pico de Gismondina (CaAl2Si2O8.xH2O),
responsável pela melhoria na resistência mecânica da pasta.
Para a difratometria de raios X na pasta contendo 7% de resíduo cerâmico de
porcelanato, foi realizado um estudo dessa pasta nas idades de 24h, 48h e 7 dias.
A Figura 5.17 apresenta o difratograma obtido para a pasta contendo 7% de
resíduo cerâmico de porcelanato com 24 horas de cura a 27ºC.
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Figura 5.17 – DRX – Pasta com 7% de Resíduo Cerâmico de Porcelanato na idade de 24
horas de cura a 27ºC.

A Figura 5.18 apresenta o difratograma obtido para a pasta contendo 7% de
resíduo cerâmico de porcelanato com 48 horas de cura a 27ºC.
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Figura 5.18 – DRX – Pasta com 7% de Resíduo Cerâmico de Porcelanato na idade de 48
horas de cura a 27ºC.
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A Figura 5.19 apresenta o difratograma obtido para a pasta contendo 7% de
resíduo cerâmico de porcelanato com 7 dias de cura a 27ºC.
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Figura 5.19 – DRX – Pasta com 7% de Resíduo Cerâmico de Porcelanato na idade de 7
dias de cura a 27ºC.

A Figura 5.20 mostra uma comparação dos difratogramas nas idades de 24h e 7
dias para a pasta composta com 7% de resíduo cerâmico de porcelanato.

a) 24 h

b) 7 dias

Figura 5.20 – Comparativo entre a Pasta com 7% de Resíduo Cerâmico de Porcelanato
nas idades de 24h e 7 dias de cura a 27ºC.
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Analisando a Figura 5.20, se pode observar uma leve diminuição na
intensidade dos picos da portlandita e um leve aumento do pico de Gismondina
(CaAl2Si2O8.xH2O), no decorrer da hidratação do cimento, responsável pela melhoria na
resistência mecânica da pasta.
A Figura 5.21 mostra um comparativo entre a pasta de referência e a pasta
contendo 7% de resíduo cerâmico de porcelanato aos 7 dias de cura.

a) Pasta de referência

b) Pasta com 7% de sílica ativa

Figura 5.21 – Comparativo entre a Pasta de Referência e a Pasta com 7% de Resíduo
Cerâmico de Porcelanato na idade de 7 dias de cura a 27ºC.

Analisando a Figura 5.21, se pode observar uma leve diminuição na
intensidade dos picos da portlandita, assim como um leve aumento do pico de Gismondina
(CaAl2Si2O8.xH2O), responsável pela melhoria na resistência mecânica da pasta.
Para a difratometria de raio X na pasta contendo 7% de diatomita, foi realizado
um estudo dessa pasta nas idades de 24h, 48h e 7 dias.
A Figura 5.22 apresenta o difratograma obtido para a pasta contendo 7% de
diatomita com 24 horas de cura a 27ºC.
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Figura 5.22 – DRX – Pasta com 7% de Diatomita na idade de 24 horas de cura a 27ºC.

A Figura 5.23 apresenta o difratograma obtido para a pasta contendo 7% de
diatomita com 48 horas de cura a 27ºC.
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Figura 5.23 – DRX – Pasta com 7% de Diatomita na idade de 48 horas de cura a 27ºC.
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A Figura 5.24 apresenta o difratograma obtido para a pasta contendo 7% de
diatomita com 7 dias de cura a 27ºC.
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Figura 5.24 – DRX – Pasta com 7% de Diatomita na idade de 7 dias de cura a 27ºC.

A Figura 5.25 mostra uma comparação dos difratogramas nas idades de 24h e 7
dias para a pasta composta com 7% de diatomita.

a) 24h

b) 7 dias

Figura 5.25 – Comparativo entre a Pasta com 7% de Diatomita nas idades de 24h e 7
dias de cura a 27ºC.
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Analisando a Figura 5.25, se pode observar um grande aumento na intensidade
dos picos da portlandita, assim como um aumento dos picos de Gismondina
(CaAl2Si2O8.xH2O), no decorrer da hidratação do cimento, responsáveis pela melhoria na
resistência mecânica da pasta.
A Figura 5.26 mostra um comparativo entre a pasta de referência e a pasta
contendo 7% de resíduo cerâmico de porcelanato aos 7 dias de cura.

a) Pasta de Referência

b) Pasta com 7% de Diatomita

Figura 5.26 – Comparativo entre a Pasta de Referência e a Pasta com 7% de Diatomita
na idade de 7 dias de cura a 27ºC.

Analisando a Figura 5.26, se pode observar uma leve diminuição na
intensidade dos picos da portlandita, assim como um leve aumento dos picos de Gismondina
(CaAl2Si2O8.xH2O), responsáveis pela melhoria na resistência mecânica da pasta.
Com relação à portlandita (hidróxido de cálcio), os resultados obtidos mostram
que nas pastas contendo 7% de sílica ativa (Figura 5.16) e 7% de diatomita (Figura 5.26),
apresentaram uma intensidade inferior ao apresentado pela pasta de referência e pela pasta
contendo 7% de resíduo cerâmico de porcelanato.
Com relação à Gismondina, os resultados obtidos mostram que nas pastas
contendo 7% de sílica ativa (Figura 5.16), 7% de resíduo cerâmico de porcelanato (Figura
5.21) e 7% de diatomita (Figura 5.26), apresentaram pico de intensidade superior ao
apresentado pela pasta de referência. Esse aumento é um dos responsáveis pela melhoria da
resistência mecânica das pastas.
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Observa-se claramente que, nas primeiras idades, o efeito pozolânico ainda não
está totalmente caracterizado, pois embora as pastas contendo, isoladamente, 7% de sílica
ativa, 7% de resíduo cerâmico de porcelanato e 7% de diatomita apresentassem uma
diminuição nos picos de portlandita, não houve um aumento da intensidade dos picos de C-SH, e sim um aumento na intensidade do pico de Gismondina, também responsável pela
melhora na resistência mecânica à compressão das pastas.
Embora a diatomita apresentasse o melhor desempenho, com relação as pastas
estudadas, sua utilização ficou descartada devido a grande dificuldade de se misturar 7%
desse material, pois necessitou-se de 90 segundos para a mistura, no qual 55 segundos a uma
velocidade de 4.000 ± 200 rpm e 35 segundos a uma velocidade de 12.000 ± 500 rpm. Diante
disso, optou-se por utilizar o resíduo cerâmico de porcelanato e a sílica ativa para a
formulação dos grautes de partida.

5.4 – Formulação dos Grautes de Partida

Para a formulação dos grautes de partida, foi realisado um estudo da resistência
mecânica dos grautes, curados por 24h, sob temperatura ambiente (27ºC).

Foram

desenvolvidos 7 grautes com peso específico variando de 1,74 g/cm3 (14,5 lb/gal) e 1,62
g/cm3 (13,5 lb/gal). A Tabela 5.4 apresenta as formulações utilizadas nos grautes de partida,
assim como os valores da resistência mecânica à compressão desses grautes de partida.
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Tabela 5.4 – Valores da resistência mecânica dos grautes de partida.

GRAUTES

Densidade
(lb/gal)

Composição (% massa)
Resíduo de
Porcelanato

Microssílica

Resistência
Mecânica à
Compressão (psi /
MPa)

GrP 01

13,5

15

7

297,25 / 2,05

GrP 02

13,5

7

15

311,75 / 2,15

GrP 03

14,5

5

8

520,55 / 3,59

GrP 04

14,5

5

9

546,65 / 3,77

GrP 05

14,5

9

5

575,65 / 3,97

GrP 06

14,5

5

7

769,95 / 5,31

GrP 07

14,5

7

7

994,58 / 6,86

A Figura 5.27 apresenta um gráfico da resistência obtida pelos grautes de
partida, ensaiados com 24 horas de cura a 27ºC.

Figura 5.27 - Resistência Mecânica dos Grautes de Partida, ensaiados com 24 horas de
cura a 27ºC.
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O gráfico da resistência mecânica (Figura 5.25), mostra que o graute que
apresentou melhor resistência mecânica com 24 horas de cura, à temperatura ambiente, foi o
graute GrP 07, que apresentou uma resistência de 29,2% maior que a apresentada pelo graute
GrP 06. A partir desse resultado, foi realizada uma otimização desse graute, no qual foi feita
uma variação na quantidade de sílica ativa e resíduo cerâmico de porcelanato, com a
finalidade de escolher qual o graute a ser estudado em condições offshore.

5.4.1 – Otimização dos Grautes de Partida

Para a otimização dos Grautes de Partida, foi realizado um estudo de grautes
com peso específico fixado em 1,74 g/cm3 (14,5 lb/gal).
Foi realizada uma variação nas porcentagens de resíduo cerâmico de
porcelanato e sílica ativa, variando de 6 a 8%. A Tabela 5.5 apresenta os valores da resistência
mecânica dos grautes de partida.

Tabela 5.5 – Valores da resistência mecânica dos grautes de partida utilizados na
otimização.

GRAUTES

Resistência Mecânica à
Compressão
(psi)

Composição (% massa)
Resíduo de
Porcelanato

Microssílica

Gr (6/7)

936,16

6

7

Gr (6/8)

944,77

6

8

Gr (7/8)

958,78

7

8

Gr (7/6)

946,78

7

6

Gr (8/6)

902,19

8

6

Gr (7/7)

994,58

7

7

Gr (8/7)

963,36

8

7
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A Figura 5.28 apresenta um gráfico da resistência mecânica à compressão
obtida pelos grautes de partida, usados para a otimização, ensaiados com 24 horas de cura a
27ºC.
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Figura 5.28 - Resistência Mecânica à Compressão dos Grautes, Usados na Otimização,
Ensaiados com 24 horas de Cura a 27ºC.

Através dos resultados dos grautes usados na otimização, observou-se que o
graute que apresentou melhor desempenho foi o graute Gr (7/7), composto por 7% de sílica
ativa e 7% de resíduo cerâmico de porcelanato. Embora esse acréscimo de resistência
apresente somente 3% em relação ao graute Gr (8/7), e como na otimização não se espera
muita diferença entre as resistências dos grautes, uma vez que a variação de materiais é muito
pequena, optou-se por utilizar o graute Gr (7/7) como base para a formulação do graute
offshore.
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5.5 – Formulação dos Grautes Offshore

5.5.1 – Estudo da Variação do Teor de Cloreto da Cálcio

Para o estudo da variação do teor de cloreto de cálcio (CaCl2), utilizou-se o
graute Gr (7/7), composto por 7% de sílica ativa e 7% de resíduo cerâmico de porcelanato,
pois foi o graute que obteve melhor desempenho, de acordo com o estudo da otimização
descrito no item 5.4.1.
Foi estudada uma variação do teor de cloreto de cálcio, de 1% a 4%, em
relação ao peso do cimento.
Para esse estudo, as amostras dos grautes foram curadas a uma temperatura de
4 ± 1ºC, pelo período de 24 horas, em seguida foram retirados das fôrmas e levados para
serem rompidos em uma máquina universal de ensaios da Shimadzu.
A Tabela 5.6 apresenta os valores da resistência mecânica à compressão dos
grautes offshore com variação do teor de cloreto de cálcio.

Tabela 5.6 – Valores da resistência mecânica dos grautes offshore com variação do teor
de cloreto de cálcio.
GRAUTES

Resistência Mecânica à Compressão (psi)

Gr (1%)

188,58

Gr (2%)

201,45

Gr (3%)

211,76

Gr (4%)

203,62

A Figura 5.29 mostra o gráfico da evolução da resistência mecânica à
compressão de acordo com a variação do teor de cloreto de cálcio acrescentado ao graute.
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Figura 5.29 – Evolução da Resistência Mecânica à Compressão em Relação ao Teor de
Cloreto de Cálcio.

A Figura 5.29 mostra que a adição cloreto de cálcio ao graute, funciona como
um acelerador de pega até uma porcentagem de 3%, uma vez que o acelerador de pega
aumenta a taxa de hidratação do cimento, por meio do aumento do caráter iônico da fase
aquosa, fazendo com que os principais componentes do cimento seco (C3S, C2S e C3A) se
hidratem e liberem o Ca(OH)2 mais rapidamente, resultando, assim, em uma rápida formação
do C-S-H gel.a partir desse valor, o cloreto de cálcio deixa de funcionar como acelerador de
pega.

Kleber Cavalcanti Cabral, Junho/2011

93

Resultados e discussões

5.5.2 – Estudo do Graute com Adição de Nanossílica

Para o estudo da adição de nanossílica ao graute, utilizou-se o graute composto
por 7% de sílica ativa e 7% de resíduo cerâmico de porcelanato, com 3% de cloreto de cálcio,
sendo este o graute que obteve melhor desempenho, de acordo com o estudo da otimização
descrito no item 5.5.1.
Estudou-se os grautes com adição de nanossílica, de 0,08 gpc, 0,10 gpc e 0,12
gpc.
Para esse estudo, as amostras dos grautes foram curadas a 4 ± 1ºC, pelo
período de 24 horas. Em seguida foram retirados das fôrmas e levados para serem rompidos
em uma prensa hidráulica.
A Tabela 5.7 apresenta os valores da resistência mecânica dos grautes offshore
com variação na quantidade de nanossílica.

Tabela 5.7 – Valores da resistência mecânica dos grautes offshore com variação da
quantidade de nanossílica.
GRAUTES

Resistência Mecânica à Compressão (psi / MPa)

Gr (0,00)

226,20 / 1,56

Gr (0,08)

229,01 / 1,58

Gr (0,10)

249,25 / 1,72

Gr (0,12)

207,35 / 1,43

A Figura 5.30 apresenta o gráfico da evolução da resistência mecânica à
compressão do graute em relação à adição de nanossílica.
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Figura 5.30 – Evolução da resistência mecânica em relação à adição de nanossílica.

Analisando o gráfico apresentado na Figura 5.30, pode-se observar que a
adição de 0,10 gpc de nanossílica ao graute apresentou um acréscimo de resistência mecânica
de 23,05 Psi, correspondente a 10,2% em relação ao graute sem a adição de nanossílica.
Pode-se observar também, que a adição de 0,12 gpc de nanossílica ao graute,
apresenta uma redução de 18,85 Psi, correspondente a 8,3% em relação ao graute sem a
adição de nanossílica.

5.5.3 – Estudo do Graute com Adição de Dispersante

Para o estudo da adição de dispersante ao graute, utilizou-se o graute composto
por 7% de sílica ativa e 7% de resíduo cerâmico de porcelanato, com 3% de cloreto de cálcio
e 0,10 gpc de nanossílica, sendo este o graute que obteve melhor desempenho, de acordo com
o estudo descrito no item 5.5.2.
A esse graute, foi adicionado uma quantidade de dispersante, de 0,02 gpc,
objetivando diminuir a viscosidade do graute, uma vez que esse valor é o mais utilizado em
pastas para cimentação de poços de petróleo.
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Para esse estudo, a amostra do graute foi curada a uma temperatura de 4 ± 1ºC,
pelo período de 24 horas. Em seguida foram retirados das fôrmas e levados para serem
rompidos em uma máquina universal de ensaios da Shimadzu.
A Tabela 5.8 apresenta os valores da resistência mecânica à compressão dos
grautes offshore com e sem a adição de dispersante.

Tabela 5.8 - Valores da resistência mecânica à compressão dos grautes offshore com e
sem a adição de dispersante.
GRAUTES

Resistência Mecânica á Compressão (psi)

Gr (0,00)

249,25 / 1,72

Gr (0,02)

294,70 / 2,03

A Figura 5.31 apresenta o gráfico da evolução da resistência mecânica em
relação à adição de dispersante ao graute.
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Figura 5.31 – Resistência Mecânica à Compressão dos Grautes com e sem a Adição de
Dispersante.
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Analisando o gráfico apresentado na Figura 5.31, pode-se observar que a
adição de 0,02 gpc de dispersante ao graute apresentou um acréscimo de resistência mecânica
de 45,45 Psi, correspondente a 18,3% em relação ao graute sem a adição de dispersante. Isso
pode ser explicado devido a uma melhor hidratação das partículas de cimento, uma vez que a
dispersão ocasiona um afastamento entre as partículas envolvidas na mistura.

5.6 – Grautes Offshore Piloto

5.6.1 – Peso específico

Para a determinação do peso específico do Graute Offshore Piloto, inicialmente
o peso específico foi fixado em 1,74 g/cm3 (14,5 lb/gal). A Tabela 5.9 apresenta o valor do
peso específico do Graute Offshore Piloto.

Tabela 5.9 – Peso específico especificado e real.
Peso Específico

GRAUTE OFFSHORE
PILOTO

(lb/gal)

(g/cm3)

Especificado

14,5

1,74

Real

14,6

1,75

Com esses resultados, observa-se que a diferença entre o peso específico fixado
e o determinado através de ensaios, foi muito pequena, de 0,57%.
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5.6.2 – Reologia

As medidas reológicas do graute formulado se fazem necessárias para possível
aplicação do graute numa operação de cimentação. Os dados obtidos nesse ensaio estão
apresentados na Tabela 5.10.

Tabela 5.10 – Reologia – graute offshore piloto.

Graute Offshore Piloto

T (ºF)

VP (cP)

LE (lbf/100pé2)

40

154,6

22,3

5.6.3 – Teor de Água livre

O resultado do teor de água livre realizado a temperatura ambiente é
importante para prever o volume de graute a ser preparado para posterior operação de
bombeio no poço. O resultado do teor de água livre realizado no Graute Offshore Piloto está
representado na Tabela 5.11.

Tabela 5.11 – Resultado de água livre no graute offshore piloto.

Graute Offshore Piloto

Volume de Água Livre (ml)

% A.L.

0

0

Conforme a norma API, o valor limite estipulado é de 3,5 mL (1,4 %) de água
livre. De acordo com os resultados obtidos na Tabela 5.11, observa-se que o teor de água livre
é zero.
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Esse fato pode ser explicado em virtude da considerável área superficial do
resíduo cerâmico de porcelanato e da sílica ativa, que absorve parte da água em excesso no
processo de homogeneização.

5.6.4 – Análise de Ultra-Som (UCA)

A evolução da resistência mecânica compressão do graute offshore foi
realizada através da análise de ultra-som, durante 66 horas. O ensaio foi realizado a uma
temperatura de 13ºC, uma vez que foi a menor temperatura que se conseguiu no ensaio. A
Figura 5.32 mostra o gráfico da evolução da resistência mecânica à compressão do graute
offshore piloto.

Figura 5.32 - Evolução da resistência do graute offshore piloto.
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O gráfico mostra que com 24 horas o graute apresenta uma resistência de 400
Psi.
O gráfico mostra, também, que o graute começa a ganhar resistência com 3
horas de ensaio, tempo suficiente para que a mesma seja bombeada em um poço offshore, até
uma profundidade de 400 metros.

5.6.5 – Resistência Mecânica à Compressão

Para o ensaio da resistência mecânica à compressão, as amostras foram
colocadas em um banho, no qual permaneceram por 24h, 48h, 72h e 7 dias, sob temperatura
de 4 ± 1,0 ºC completamente imersas em um banho térmico equipado com um sistema de
agitação, o qual assegurava a uniformidade da temperatura. Em seguida foram retirados das
formas e levados para serem rompidos em uma prensa hidráulica.
A Tabela 5.12 apresenta o valor das resistências mecânicas nas idades de 24h,
48h, 72h e 7 dias (168h).

Tabela 5.12 – Valores das resistências mecânicas nas idades de 24h, 48h, 72h e 7 dias.
Resistência Mecânica à Compressão (psi / MPa)

Graute Offshore Piloto

24h

48h

72h

7 dias (168h)

294,70 /
2,03

799,70 /
5,51

1177,70 /
8,12

3803,3 /
26,22

A Figura 5.33 mostra o gráfico da evolução da resistência mecânica nas idades
de 24h, 48h, 72h e 7 dias.
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Figura 5.33 - Evolução da Resistência Mecânica (24h, 48h, 72h e 7 dias).

Analisando o gráfico da resistência mecânica à compressão apresentado na
Figura 5.33 com 24 horas de cura a 4ºC, observa-se que o graute apresentou uma resistência
de aproximadamente 300 Psi, resistência essa, suficiente para a liberação do poço para nova
perfuração.
A Figura 5.34 mostra uma comparação entre os valores das resistências
mecânicas através do ensaio de compressão de ultra-som.

Figura 5.34 – Resistência Mecânica (Compressão x Ultra-Som).
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O gráfico mostrado na Figura 5.34 comprova que os valores obtidos através
dos ensaios de compressão e ultra-som são bem próximos, o que garante a confiabilidade dos
resultados, quanto ao tempo em que o graute começou a apresentar resistência.

5.6.6 – Difratometria de Raio X (DRX)

Para entender as alterações sofridas pela resistência à compressão das pastas de
cimento, quando estas foram expostas a uma temperatura de 4 ± 1ºC, é preciso observar
detalhadamente as mudanças ocorridas na estrutura química das mesmas.
A reação que ocorre entre pozolanas, utilizadas na formulação de pastas, e a
portlandita (hidróxido de cálcio), formada pela hidratação do cimento, gera silicatos de cálcio
que proporcionam maior resistência mecânica e química da pasta curada, em relação à
portlandita.
Os resultados obtidos nas análises de DRX são apresentados nas figuras a
seguir, com a identificação das principais fases do cimento: Portlandita (1), C-S-H (2),
Etringita (3). Gismondina (4), identificadas de acordo com o banco de dados ICDD.
Para a difratometria de raio X no graute offshore piloto, foi realizado um
estudo nas idades de 24h, 48h e 7 dias, curadas a 4 ± 1ºC.
A Figura 5.35 apresenta o difratograma obtido para o graute offshore piloto
com 24 horas de cura a 4ºC.
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Figura 5.35 – DRX – Graute Offshore Piloto na idade de 24 horas.

A Figura 5.36 apresenta o difratograma obtido para o Graute Offshore Piloto
com 48 horas de cura a 4ºC.
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Figura 5.36 – DRX – Graute Offshore Piloto na idade de 48 horas.
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A Figura 5.37 apresenta o difratograma obtido para o Graute Offshore Piloto
com 7 dias de cura a 4ºC.
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Figura 5.37 – DRX – Graute Offshore Piloto na idade de 7 dias.

A Figura 5.38 mostra uma comparação dos difratogramas nas idades de 24h e 7
dias para o Graute Ofshote Piloto.

a) 24h

b) 7 dias

Figura 5.38 –Comparativo da Intensidade dos Picos Apresentados no Graute Offshore
Piloto, nas Idades de 24h e 7 dias.
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Com relação à portlandita (hidróxido de cálcio), os resultados obtidos mostram
que houve um crescimento na intensidade dos picos em relação à idade ensaiada.
Com relação à Gismondina, os resultados obtidos mostram que a intensidade
do pico permaneceu constante em relação à idade ensaiada.
Com relação ao C-S-H, os resultados mostram houve uma redução na
intensidade dos picos nas fases amorfas entre 2 theta 30 e 40 e um crescimento na intensidade
dos picos na fase cristalina 2θ entre 45 e 50º.
Essa intensidade no pico do C-S-H com 24h, em torno de 400 e 500cps pode
ser explicado devido a formação de uma membrana semipermeável que se forma após o
contato co cimento com a água, através da dissolução do gesso e o início precoce da
hidratação dos silicatos de cálcio.
Com relação Etringita, os resultados mostram houve uma redução na
intensidade dos picos nas fases cristalinas entre 2θ entre 45 e 50º.
O aumento da intensidade dos picos de portlandita e a diminuição dos picos de
C-S-H mostra que o aumento de resistência mecânica à compressão nas primeiras idades se
dá, principalmente, pelo efeito filler dos materiais, e não pelo efeito pozolânico dos mesmos.
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6. Conclusões

Os resultados de caracterização dos materiais de partida indicaram que estes
apresentam excelentes característica para serem utilizados como aditivos em grautes de
cimento com diversas finalidades sem a necessidade de muito tratamento prévio.
Com relação à análise granulométrica, esta mostrou que todos os materiais
estudados apresentam os diâmetros das partículas inferiores às apresentadas pelo cimento,
conferindo aos materiais um bom efeito filler quando misturados ao cimento.
A reação pozolânica do cimento com os materiais de partida não ficou bem
caracterizada através dos ensaios de difração de raios X, pois nas primeiras idades, essa
reação não fica bem evidenciada.
O efeito filler dos materiais foi corroborada através dos ensaios de resistência
das pastas contendo adições desses materiais, submetidas a 27 ºC durante o tempo de 24h, 48h
e 7dias, que mostraram que a resistência à compressão aumentou em relação a pasta de
referência.
O aumento da resistência mecânica à compressão pode ser explicado pelo
preenchimento de vazios capilares (Efeito filler) que está relacionado com a redução da
porosidade, fatores que influenciam de forma significativa na melhoria de desempenho das
propriedades mecânicas da pasta de cimento.
Foi estudado a adição de cloreto de cálcio (CaCl2) ao graute, nas porcentagens
de 1%, 2%, 3% e 4%. O estudo mostra que a adição cloreto de cálcio funciona como um
acelerador de pega até uma porcentagem de 3%, a partir desse valor, o cloreto de cálcio perde
a função de acelerador de pega.
Quanto à nanossílica, pode-se observar que a adição de 0,10 gpc de nanossílica
ao graute, apresentou um acréscimo de resistência mecânica de 23,05 psi, correspondente a
10,2% em relação ao graute sem a adição de nanossílica.
Quanto ao dispersante, pode-se observar que a adição de 0,02 gpc de
dispersante (GLENIUM 51P) ao graute, apresentou um acréscimo de resistência mecânica de
45,45 psi, correspondente a 18,3% em relação ao graute sem a adição de dispersante. Isso
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pode ser explicado devido a uma melhor hidratação das partículas de cimento, uma vez que a
dispersão ocasiona um afastamento entre as partículas envolvidas na mistura.
De acordo com os resultados obtidos no Graute Offshore Piloto, observa-se que
o teor de água livre é zero. Esse fato pode ser explicado em virtude da considerável área
superficial do resíduo cerâmico de porcelanato e da sílica ativa, que absorve parte da água em
excesso no processo de homogeneização.
O ensaio de ultra-som mostra que com 24 horas o graute apresenta uma
resistência de 400 psi. O ensaio mostra, também, que o graute começa a ganhar resistência
com 3 horas de ensaio, tempo suficiente para que a mesma seja bombeada em um poço
offshore, até uma profundidade de 400 metros.
O ensaio de resistência mecânica à compressão do graute offshore comprovou
que os valores obtidos, comparados com os apresentados pelo ensaio de ultra-som são bem
próximos, o que garante a confiabilidade quanto ao tempo em que o graute começou a
apresentar resistência mecânica.
O resultado obtido com 24h de cura mostra que o graute apresenta uma
resistência de 294,70 psi, bem próximo aos 300 psi, indicado para a liberação do poço para
nova perfuração.
A técnica de difratometria de raios X se mostrou adequada para acompanhar
qualitativamente a evolução das fases durante a hidratação dos grautes.
Com relação à portlandita (hidróxido de cálcio), os resultados obtidos
mostraram que houve um crescimento na intensidade dos picos em relação à idade ensaiada.
Com relação à Gismondina, os resultados obtidos mostram que a intensidade
do pico permaneceu constante, em relação à idade ensaiada.
Com relação ao C-S-H, os resultados mostraram a presença de duas fases
amorfas entre 2θ entre 30 e 40º, no qual houve uma redução na intensidade dos picos e duas
fases cristalinas, 2θ entre 45 e 50º, no qual houve um crescimento na intensidade dos picos,
em relação à idade ensaiada.
Essa intensidade no pico do C-S-H com 24 h, em torno de 400 e 500 cps pode
ser explicado devido a formação de uma membrana semipermeável que se forma após o
contato do cimento com a água, através da dissolução do gesso e o início precoce da
hidratação dos silicatos de cálcio.
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Por serem os íons de silicatos pouco móveis, o crescimento do C-S-H fica
limitado às vizinhanças do envelope inicial dos grãos anidros. Durante essa fase, ocorrem
alguns mecanismos complementares, no qual há a formação da portlandita, o que explica o
aumento na intensidade desses picos.
O uso da sílica ativa e do resíduo cerâmico de porcelanato mostraram-se muito
eficientes, quando utilizadas nas quantidades estudadas, resultando numa melhora
significativa em relação à resistência mecânica.
O Graute Offshore piloto composto com 7% de sílica ativa, 7% de resíduo
cerâmico de porcelanato, 3% de CaCl2, 0,10 gpc de nanossílica e 0,02 gpc de dispersante, foi
o graute que apresentou melhor desempenho quanto à resistência mecânica com 24 horas de
cura a 4ºC. O mesmo apresentou uma resistência mecânica de aproximadamente 300 psi,
resistência essa suficiente para a liberação do poço para uma nova perfuração, podendo este
ser utilizado para a cimentação primária inicial de poços de petróleo em lâminas d’água
superior a 500 m.
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