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RESUMO 

 
Durante a perfuração de poços de petróleo e gás natural, são gerados resíduos 
sólidos, líquidos e gasosos. Os fragmentos sólidos, que são denominados 
cascalhos, são carreados para a superfície através do fluido de perfuração. 
Além disso, esse fluido tem a função de resfriar a broca, manter a pressão 
interna do poço, dentre outras. Esse resíduo sólido é bastante poluente, pois 
tem incorporado além do fluido de perfuração, que possui vários aditivos 
químicos nocivos ao meio ambiente, alguns metais pesados também danosos, 
tais como chumbo. Com o intuito de tornar as atividades menos nocivas ao 
meio ambiente, as indústrias vêm desenvolvendo processos cada vez mais 
sustentáveis. Atualmente, estão sendo estudadas inúmeras técnicas para 
mitigar problemas gerados com resíduos de perfuração, tais como adição do 
cascalho na composição de tijolos solo-cimento para construção em alvenaria, 
nas matrizes argilosas para a fabricação de tijolos maciços de alvenaria e 
blocos cerâmicos e coprocessamento desse resíduo na fabricação do cimento. 
Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo incorporar o cascalho 
oriundo da perfuração em pastas de cimento utilizadas durante as operações 
de cimentação de poços de petróleo. O cascalho utilizado nesse trabalho, 
oriundo da formação Pendências, foi moído e separado numa peneira de 100 
mesh. Após a moagem, o mesmo foi caracterizado por granulometria a laser, 
DRX, FRX. A matéria-prima apresentou diâmetro médio de partículas na ordem 
de 86 mm e estrutura cristalina contendo fases do tipo quartzo e calcita, 
característicos do cimento Portland. Foram formuladas e preparadas pastas de 
cimento, com densidade 13 lb/gal, contendo diferentes concentrações de 
cascalho, e realizados ensaios de caracterização API SPEC 10 A e RP 10 B. 
Os testes de água livre apresentaram valores inferiores a 5,9% e o modelo 
reológico que melhor descreveu o comportamento das misturas foi o de 
potência. Os resultados de resistência à compressão (10,3 Mpa) e estabilidade 
( Dr < 0,5 lb/gal), apresentaram valores dentro dos limites estabelecidos para 
procedimentos operacionais. Assim sendo, o cascalho oriundo da perfuração 
pode ser utilizado em pastas de cimento Portland para poços petrolíferos, como 
forma de reaproveitamento deste resíduo e redução do custo da pasta de 
cimento. 
 
Palavras-chaves: “cascalho; perfuração; fluido de perfuração; cimentação; 
reutilização; rejeitos sólidos; meio ambiente;” 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

ABSTRACT 

During the drilling of oil and natural gas are generated solid waste, liquid and 
gaseous. These solid fragments, which are known as cuttings, are carried to the 
surface through the drilling fluid. Furthermore, this fluid serves to cool the bit, 
keeping the internal pressure of the well, and others. This solid residue is very 
polluting, because it has incorporated beyond the drilling fluid, which has 
several chemical additives harmful to the environment, some heavy metals that 
are harmful to the environment, such as lead. To minimize the residue 
generated, are currently being studied numerous techniques to mitigate the 
problems that such waste can cause to the environment, like addition of cuttings 
in the composition of soil cement brick masonry construction, addition of 
cuttings on the clay matrix for the manufacture of solid masonry bricks and 
ceramic blocks and coprocessing of the cuttings in cement. So, the main 
objective of this work is the incorporation of cuttings drilling of oil wells, the 
cement slurry used in the cementing operation of the well. This cuttings used in 
this study, arising from the formation Pendências, was milled and separated in a 
sieve of 100 mesh. After grinding had a mean particle sike in order of 86 mm 
and crystal structure containing phases of quartz and calcite type, characteristic 
of the Portland cement. Were formulated and prepared slurries of cement with 
density 13 lb / gal, containing different concentrations of gravel, and realized 
characterization tests API SPEC 10A and RP 10B. Free water tests showed 
values lower than 5.9% and the rheological model that best described the 
behavior of the mixtures was the power. The results of compressive strength 
(10.3 MPa) and stability (Dr <0.5 lb / gal) had values within the set of 
operational procedures. Thus, the gravel from the drilling operation, may be 
used as binders in addition to Portland cement oil wells, in order to reuse this 
waste and reduce the cost of the cement paste. 

Keywords: “cuttings; drilling; drilling fluid; cementation; reuse; solid waste; 
enviroment;” 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A lei de crimes ambientais, Lei 9605/98, sancionada pelo Presidente da 

República e vigente até os dias de hoje, preconiza em seu artigo 54 que “Causar 

poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em 

danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a 

destruição significativa da flora é crime”, e um de seus exemplos dessa prática está 

elucidado no inciso V da mesma lei - “ocorre por lançamento de resíduos sólidos, 

líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com 

as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos”. 

De acordo com a condição acima citada, tem-se uma das atividades 

econômicas mais em foco nos últimos anos, neste quesito, que é a atividade de 

exploração de petróleo. Esse óleo de origem fóssil, que levou milhões de anos para 

ser formado nas rochas sedimentares, se tornou a principal fonte de energia do 

mundo moderno. Aqui no Brasil, a maior parte das reservas está nos campos 

marítimos, em lâminas d’água com profundidades maiores do que as dos demais 

países produtores. (PETROBRAS, 2013).   

A exploração de petróleo acontece através de um processo complexo, onde 

cada etapa tem que ser realizada de forma minuciosa para que não incorra em 

nenhuma perturbação do meio ambiente. A exploração acontece através de algumas 

etapas: 

- Prospecção de petróleo: acontece através da realização de atividades 

sísmicas para que sejam descobertos os reservatórios de petróleo. 

- Perfuração: atividade onde com o auxílio de sondas, localizadas tanto em 

mar como em terra, os poços de petróleo são perfurados para que os reservatórios 

descobertos, pelas atividades sísmicas, sejam alcançados e a partir disso o mesmo 

seja extraído para posterior refino. 

- Refino: O petróleo bruto após chegar às refinarias passa por várias etapas 

de separação e tratamento das frações de hidrocarbonetos. 

- Transporte e comércio: os derivados de petróleo após o processo de refino 

são transportados para os locais de comercialização dos mesmos. 

Durante a perfuração de poços de petróleo e gás natural são gerados 

resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Os resíduos sólidos, fragmentos de rocha que 

foram destruídas pela broca durante a perfuração, são denominados cascalhos. Eles 
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são carreados para a superfície através do fluido de perfuração. O cascalho torna-se 

um resíduo sólido bastante poluente, pois ele tem incorporado além do fluido de 

perfuração, que possui vários aditivos químicos nocivos ao meio ambiente, alguns 

metais pesados que causam danos, tais como chumbo.  

Durante a perfuração do poço, os resíduos são armazenados em diques de 

perfuração que possuem uma dimensão compatível com a profundidade final a ser 

alcançada no poço, sendo normalmente de 1,0 a 1,5 m³ de resíduo/ metro de poço 

perfurado. Além dos cascalhos, os diques recebem também os efluentes líquidos 

oriundos das operações (restos de lama, água contaminada na área operacional da 

sonda, restos de cimento oriundos das cimentações). Diques de perfuração devem 

ser impermeabilizados para garantir que não ocorra a percolação de contaminantes 

que venham a ser neles depositados durante a perfuração. Após a perfuração, 

esses rejeitos devem receber uma disposição adequada, a fim de minimizar a 

agressão ao meio ambiente. Várias técnicas podem ser empregadas a depender da 

região em que foi perfurado o poço (proximidade de rios, lagos, locais com lençol 

freático aflorante ou de pequena profundidade, solo argiloso ou arenoso), da 

Legislação local, da viabilidade técnico-econômica do método de disposição a ser 

empregado e da disponibilidade de recursos e materiais necessários à disposição 

final. (SOUZA, 2002). 

Atualmente, estão sendo estudadas inúmeras técnicas de reutilização de 

resíduos oriundos da perfuração de poços petrolíferos. Dentre elas se destacam 

algumas que foram usadas como base para confecção deste trabalho, tais como o 

estudo das características e propriedades tecnológicas de tijolos solo-cimento 

formuladas a partir de misturas binárias e ternárias de cimento Portland, areia, água, 

com e sem adição de cascalho, proveniente da perfuração de poços de petróleo. A 

incorporação do cascalho em matrizes argilosas para a fabricação de tijolos maciços 

de alvenaria e blocos cerâmicos, e o estudo do coprocessamento de cascalho na 

atividade de fabricação de cimento na cidade de Mossoró no estado do Rio Grande 

do Norte. Tais técnicas foram utilizadas para mitigar os problemas causados pelo 

cascalho no meio ambiente, tornando a atividade, ambientalmente, menos nociva. 

Pois, conforme sancionada nas leis citadas anteriormente, as punições para o crime 

ambiental estão bastante severas. 



Introdução                                                                                                                                              15 

 

PPgQ Renato Pereira Pinto Dantas |UFRN   
 

Assim sendo, este trabalho tem como objetivo geral o estudo da 

incorporação do cascalho proveniente de poços de petróleo na pasta de cimento, 

utilizada na operação de cimentação.  

Além disso, tem como objetivos específicos viabilizar uma solução eficaz 

para mitigar os impactos ambientais causados pelo cascalho da perfuração, avaliar 

as propriedades do cascalho utilizado, e os efeitos causados por este resíduo na 

pasta de cimento, visando uma formulação ideal da pasta, com a substituição parcial 

do cimento por cascalho. 
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2 ASPECTOS TEÓRICOS 

  

2.1 PERFURAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO 

 

Na operação de perfuração de poços, uma coluna de perfuração e 

seus acessórios são utilizados. A broca, localizada na extremidade da coluna 

de perfuração, é girada e comprimida sobre as formações, que se fragmentam 

através do método rotativo. Esses fragmentos são carreados por um fluido - o 

fluido de perfuração – que é injetado pelo interior de tubos de aço até o fundo 

do poço, retornando à superfície pelo espaço anular entre o poço e as paredes 

externas da tubulação. À medida que o mesmo vai sendo aprofundado, novos 

tubos de aço vão sendo conectados à coluna. Este é o método utilizado nos 

tempos modernos para a perfuração de poços de petróleo (LIMA, 2001).  

O fluido é separado dos cascalhos em peneiras vibratórias, retornando 

aos tanques e, se preciso, é tratado, sendo reinjetado no poço, operando-se 

assim em circuito fechado Figura 1. A análise contínua dos cascalhos permite 

detectar os primeiros indícios de hidrocarbonetos nas formações. 

 

Figura 1 - Sistema de circulação na perfuração de poços de petróleo 

Fonte: ATAÍDE 

 



Aspectos Teóricos  18 

 

PPgQ Renato Pereira Pinto Dantas |UFRN   
 

2.2 FLUIDOS DE PERFURAÇÃO  

 

Os fluidos de perfuração são misturas complexas de sólidos, líquidos, 

produtos químicos e, por vezes, até gases. Do ponto de vista químico, eles 

podem assumir aspectos de suspensão, dispersão coloidal ou emulsão, 

dependendo do estado físico dos componentes.  

Os fluidos de perfuração devem ser específicos de forma a garantir 

uma perfuração rápida e segura. Segundo Thomas (2001), é desejável que o 

fluido apresente as seguintes características: 

 Ser estável quimicamente; 

 Estabilizar as paredes do poço, mecânica e quimicamente; 

 Facilitar a separação dos cascalhos na superfície; 

 Manter os sólidos em suspensão quando estiver em repouso; 

 Ser inerte em relação a danos às rochas produtoras; 

 Aceitar qualquer tratamento físico e químico; 

 Ser bombeável; 

 Apresentar baixo grau de corrosão e de abrasão em relação a coluna de 

perfuração e demais equipamentos do sistema de circulação; 

 Facilitar as interpretações geológicas do material retirado do poço; 

 Apresentar custo compatível com a operação; 

 Os fluidos de perfuração possuem, basicamente, as seguintes funções: 

 Limpar o fundo do poço dos cascalhos gerados pela broca e transporta-

los até a superfície; 

 Exercer pressão hidrostática sobre as formações, de modo a evitar o 

influxo de fluidos indesejáveis (kick) e estabilizar as paredes do poço; 

 Resfriar e lubrificar a coluna de perfuração e a broca; 

 

2.3 PRODUTOS DA PERFURAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO 

 

2.3.1 CASCALHO 
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Os cascalhos são os fragmentos de rocha que são triturados pela 

broca na operação de perfuração. Estes fragmentos são carreados até a 

superfície através do fluido de perfuração e são peneirados nas peneiras 

vibratórias para separá-los. Porém alguns resíduos do cascalho ficam 

impregnados de fluido, metais pesados e sais, o que é prejudicial ao meio 

ambiente, sendo descartado de forma errônea. Por isso, os resíduos são 

descartados em diques, como mostrado na Figura 2. 

 

Figura 2- Dique de resíduos da perfuração 

Fonte: CRIL AMBIENTAL 

 

2.3.1.1 CAMPO DE LIVRAMENTO 

 

Para a realização deste trabalho, foi utilizado o cascalho proveniente 

da perfuração do poço 7-LV-67D-RN, Campo de Livramento localizado na 

Bacia Potiguar, Figura 3, no município de Caraúbas, a 270 Km a sudeste de 

Natal e 45 Km de Mossoró, a concessão ocupa uma área de 17,280 Km². O 

campo foi descoberto em março de 1986, através da perfuração e avaliação do 

poço 1-LV-2-RN. Existem 49 poços perfurados na área de concessão, sendo 

42 produtores, 6 injetores e 1 desativado. Entrou em produção em abril de 

1986, logo após a perfuração do pioneiro (1-LV-2-RN), registrou o pico de 
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produção em agosto de 1987 (889 m³ óleo/ dia), a produção acumulada de óleo 

e gás em agosto de 2007 foi de 1,812 MMm3 (milhões de metros cúbicos) e 

305,33 MMm3, respectivamente. 

 

Figura 3 - Bacia Potiguar 

Fonte: MATOS 

Este campo está situado no extremo sul do Graben de Apodi, em uma 

posição muito particular, na intersecção da Falha de Baixa Grande, da Falha de 

Apodi e da Falha de Igarapé; apresenta uma estratigrafia típica da Bacia 

Potiguar na sua porção terrestre; as acumulações de hidrocarbonetos 

concentram-se na Formação Pendência, consistindo de depósitos Rift de idade 

Cretáceo Inferior. O óleo produzido é escoado até a ECC de Upanema; o gás 

segue para a UPGN em Guamaré e a água para injeção, escoa através de uma 

adutora da ECC-LV até o Manifold de Injeção do campo. (ANP,2014) 

A Formação Pendência é sobreposta discordantemente ao 

embasamento cristalino e sotoposta, também em discordância angular, à 

Formação Alagamar. É constituída por sedimentos de origem continental: 

conglomerados, arenitos e folhelhos aluvionares, flúvio deltaicos e lacustres 

preenchendo, preferencialmente, os baixos estruturais. (HOERLLE, 2007). 
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2.4 IMPACTOS AMBIENTAIS DA PERFURAÇÃO 

 

O manuseio e disposição final dos resíduos de forma efetiva e 

responsável são a chave de um Sistema de Gerenciamento de Risco Ambiental 

na perfuração de poços de petróleo. É consenso, a nível internacional, que o 

potencial dos resíduos provenientes das atividades industriais de causar danos 

à saúde e ao meio ambiente, pode ser minimizado quando um gerenciamento 

adequado é utilizado. O eficiente gerenciamento dos resíduos pode reduzir, 

ainda, os custos operacionais e potenciais responsabilidades futuras. O 

potencial de sensibilidade ecológica do local onde as operações de perfuração 

estiverem ocorrendo é a chave para o sistema de gerenciamento de resíduos a 

ser adotado. É necessária a obtenção de informações geológicas, hidrológicas, 

climáticas e da biota local.  

Os impactos ambientais que podem advir da atividade de perfuração 

de um poço de petróleo podem ser resumidos em: danos à fauna e flora devido 

à remoção da vegetação no local onde será perfurado o poço; erosão 

provocada pela destruição da vegetação; agressões ao meio ambiente 

causadas pelos resíduos dos fluidos de perfuração, fragmentos das rochas 

perfuradas (cascalhos) dispostos em diques de perfuração e/ou percolação de 

contaminantes para lençóis freáticos; e contaminação dos lençóis freáticos e 

aquíferos subterrâneos, causada por perdas dos fluidos de perfuração para as 

formações geológicas durante a perfuração. (SOUSA, 2002). 

 

2.5 DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS DA PERFURAÇÃO 

 

Durante a perfuração do poço, os resíduos são armazenados em 

diques. Eles devem apresentar capacidade suficiente para receber os rejeitos 

da perfuração, tais como cascalhos, fluido de perfuração/completação e restos 

de cimentos oriundos das operações de cimentação dos poços de petróleo, 

dentre outros. Em geral, o volume de cascalho produzido durante a perfuração 

equivale entre 1,0 e 1,5 m3 de volume para cada metro de poço perfurado. 
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Empresas especializadas na área de gestão de resíduos, utilizam mantas para 

impermeabilização dos diques, para uma maior proteção ao meio ambiente.  

 

2.6 CIMENTAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO 

 

A cimentação pode ser interpretada como o preenchimento do espaço 

anular (paredes do poço-coluna de revestimento) com cimento, Figura 4, com o 

objetivo de fixar a tubulação e evitar que haja migração de fluidos entre as 

diversas zonas permeáveis atravessadas pelo poço, por trás do revestimento. 

A cimentação do espaço anular é realizada, basicamente, mediante o bombeio 

de pasta de cimento e água, que é deslocada através da própria tubulação de 

revestimento, realizada após a descida de cada coluna de revestimento no 

poço. A qualidade da cimentação primária geralmente é avaliada após a cura 

do cimento por perfis acústicos. 

 

 

 

Figura 4 - Cimentação de poço de petróleo 

Fonte: ONAC 
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2.6.1 TIPOS DE CIMENTAÇÕES 

 

2.6.1.1 CIMENTAÇÃO PRIMÁRIA 

 

A cimentação primária tem por objetivo o posicionamento de uma pasta 

de cimento, composta por água, cimento e aditivos especiais, íntegra no 

espaço anular (revestimento – formação). A pasta de cimento é um fluido a ser 

bombeado até a sua posição final, e quando em repouso, adquirir resistência 

compressiva suficiente para: 

 Restringir o movimento de fluidos entre as diferentes formações 

atravessadas (por exemplo, zonas de diferentes pressões, isolar 

aquíferos, etc.); 

 Prover aderência entre o cimento e a formação; 

 Prover suporte mecânico para o revestimento; 

 

2.6.1.2 CIMENTAÇÃO SECUNDÁRIA 

 

A cimentação secundária é utilizada para realizar correções na 

cimentação primária e operações de completação, como por exemplo: 

 Recimentação de zonas que ficaram com falhas durante a cimentação 

primária; 

 Reparar vazamentos encontrados no revestimento; 

 Fechar (tamponar) zonas produtoras canhoneadas, a fim de eliminar a 

produção de fluidos indesejáveis; 

 Tamponar o poço no caso de abandono do mesmo, no combate de 

perdas de circulação e desvio de fundo. (ONAC,[s.n.]). 

 

2.7 CIMENTO PORTLAND 

 

2.7.1 GENERALIDADES 

 

O material mais utilizado para cimentação de poços em geral é o 

cimento Portland. De fato, as excepcionais qualidades desse material 
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possibilitaram ao homem moderno promover mudanças expressivas em obras 

de engenharia, por exemplo, em cimentação de poços de petróleo. Apesar de 

suas qualidades e de seu uso generalizado, novos desafios têm sido propostos 

aos pesquisadores da área cimenteira, particularmente no que diz respeito ao 

consumo, utilização e melhorias dos cimentos e à adequação do produto às 

diversas solicitações de um poço de petróleo (GOUVÊA, 1994). 

 

2.7.2 CONCEITO 

  

O cimento Portland é um material pulverulento, produzido a partir de 

uma mistura de calcário e argila queimada até a fusão insipiente, resultando 

num produto conhecido por clínquer, que é constituído por silicatos e 

aluminatos de cálcio e cal livre. O clínquer em mistura com gesso é moído até 

uma determinada granulometria. A indústria do cimento é uma indústria 

química de transformação, onde encontram-se uma série de operações 

unitárias, as quais podem ser resumidas em: 

I. Preparação; 

II. Moagem; 

III. Queima; 

IV. Embalagem; 

 

2.7.3 COMPOSIÇÃO DO CIMENTO PORTLAND 

 

O cimento é composto por quatro componentes óxidos principais, que 

são representados pelas letras C, S, A e F, onde cada uma significa, 

respectivamente, CaO (óxido de cálcio), SiO2 (dióxido de silício), Al2O3 (óxido 

de alumínio) e Fe2O3 (óxido de ferro III). Desses originam-se os componentes 

mais complexos que são eles: 

 C3S (alita ou silicato tricálcico) – principal mineral que contribui para a 

resistência mecânica, fase que reage mais rapidamente com a água; 
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 C2S (belita ou silicato dicálcico) – reage mais lentamente com a água, 

porém após períodos maiores, aproximadamente um ano, atinge a mesma 

resistência que a alita; 

 C3A (aluminato tricálcico) – reage muito rapidamente com a água, mas 

sem apresentar fortes propriedades hidráulicas. Em combinação com os 

silicatos, o mesmo eleva a resistência inicial do cimento; 

 C4AF (ferro-aluminato tetracálcico) – apresenta taxas inicialmente altas 

de reatividade com a água. Esta taxa de reatividade vai reduzindo para valores 

baixos ou muito baixos com o passar do tempo. Contribuindo assim muito 

pouco com a resistência mecânica; 

A composição química típica do cimento Portland está listada na 

Tabela 1. 

          Tabela 1- Composição Típica do Cimento Portland 

  

 

 

 

 

 

2.7.4 CLASSIFICAÇÃO DOS CIMENTOS 

 

O cimento utilizado na indústria do petróleo é classificado em classes, 

de acordo com o API (Instituto de Petróleo Americano). São elas representadas 

pelas letras de A a J, em função da composição química do clínquer, que deve 

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

também, adequada à profundidade e a temperatura dos poços (NELSON, 

1990; THOMAS, 2001): 

 Classe A – corresponde ao cimento Portland comum, usado em poços 

de até 1 a 830 m de profundidade. Atualmente, o uso deste está restrito a 

cimentação de revestimento de superfície (profundidades inferiores a 830 m); 

COMPOSIÇÃO TÍPICA 

COMPOSTOS VARIAÇÃO (%) 

C3S 40 a 70 

C2S 5 a 35 

C3A 4 a 10 

C4AF 4 a 15 
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 Classe B – para poços de até 1830m, quando é requerida moderada 

resistência aos sulfatos; 

 Classe C – também para poços de até 1830 m, quando é requerida alta 

resistência inicial; 

 Classe D – para uso em poços de até 3050 m, sob condições de 

temperatura moderadamente elevadas e altas pressões; 

 Classe E – para profundidades entre 1830 m e 4270 m, sob condições 

de pressão e temperatura elevadas; 

 Classe F – para profundidades entre 3050 e 4880 m, sob condições 

extremamente altas de pressão e temperatura; 

 Classe G e H – para utilização sem aditivos até profundidades de 2440 

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. Essas classes são as mais utilizadas atualmente na indústria do 

petróleo, inclusive no Brasil; 

 Classe J – para uso como produzido, em profundidades de 3660 até 

4880 m, sob condições de pressão e temperatura extremamente elevadas;
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3 ESTADO DA ARTE 

 

Ao longo da revisão da literatura foram encontrados alguns trabalhos 

que relatam a utilização do cascalho oriundo da perfuração de poços de 

petróleo. O trabalho realizado por Marques (2010) consiste no estudo das 

características e propriedades tecnológicas de tijolos solo-cimento formuladas 

a partir de misturas binárias e ternárias de cimento Portland, areia, água, com e 

sem adição de cascalho proveniente da perfuração de poços de petróleo. Os 

tijolos de solo-cimento constituem uma das alternativas para a construção em 

alvenaria. Esses elementos, após pequeno período de cura, garantem 

resistência à compressão simples similar à dos tijolos maciços e blocos 

cerâmicos. 

Medeiros (2010), realizou um trabalho que trata da incorporação do 

cascalho em matrizes argilosas para avaliar as suas propriedades tecnológicas 

e conclui que a fabricação de tijolos maciços de alvenaria com concentração de 

5e 10% com temperatura de 850 e 950°C e na temperatura de 1050°C para a 

fabricação blocos cerâmicos é uma possibilidade viável. 

Sousa (2010) estudou o coprocessamento de cascalho na atividade de 

fabricação de cimento. Neste caso, há o uso de compatibilidade de elementos 

químicos e minerais do resíduo com as matérias-primas utilizadas no processo 

de fabricação de cimento dentro dos padrões de qualidade das normas 

técnicas, quando transformam a mistura do resíduo cascalho de perfuração 

com as rochas fontes de cálcio, silício, ferro e alumínio, em sua maior parte, em 

farinha ou cru de clínquer, evidenciando a viabilidade do coprocessamento.  

Ana (2013) propôs um processo alternativo para o tratamento do 

cascalho impregnado com fluido, incorporando-o na matriz cerâmica, 

estabilizando os metais tóxicos presentes através da solidificação. Alcançando 

resultados que viabilizam essa técnica, usando percentuais de incorporação de 

10% de cascalho e temperatura de queima de 1080 a 1120°C. 

É possível notar nesses trabalhos, a grande preocupação na busca de 

uma solução para o problema dos resíduos gerados na perfuração de poços de 

petróleo, utilizando o cascalho como matéria-prima em outras atividades e 

contribuindo para a diminuição dos impactos ambientais causados por sua 

disposição final. 



29 

 

PPgQ Renato Pereira Pinto Dantas |UFRN   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

CAPÍTULO 4 

MATERIAIS E MÉTODOS 

__________________________________ 



Materiais e Métodos                                                                                                                    30 

 

PPgQ Renato Pereira Pinto Dantas |UFRN   
 

4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Os procedimentos experimentais utilizados no desenvolvimento 

metodológico deste trabalho estão esquematizados no fluxograma da Figura 5 

e detalhados sequencialmente ao longo do capítulo. 

 

 

Figura 5 - Fluxograma do desenvolvimento metodológico 

 

4.1 MATÉRIA-PRIMA 

 

Para a realização desse trabalho foi utilizado o cascalho proveniente da 

perfuração do poço 7-LV-67D-RN, do Campo de Livramento situado na Bacia 

Potiguar. O material, gentilmente cedido pela PETROBRÁS, foi recolhido nas 

peneiras vibratórias, oriundo da Formação Pendências.  

 

4.2 PREPARO DO CASCALHO  

 

A amostra de cascalho recebida apresentava resquícios de fluido de 

perfuração, sendo necessária a lavagem prévia da mesma para sua utilização. 

Esse processo, por questão de poluição ambiental, necessita de condições 

especiais de descarte. Porém, por se tratar de um fluido a base água, 
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composto basicamente de água e argila, esse cuidado foi dispensado. A Figura 

6 mostra como se apresentava o material após a lavagem.  

 

 

Figura 6- Amostra de Cascalho após a lavagem 

Fonte: autoria própria 

 

Após a primeira etapa do processo de preparação do cascalho, foi 

necessária a diminuição do diâmetro médio da amostra, para uma melhor 

interação com os componentes da pasta de cimento. Assim sendo, foi realizada 

a moagem no Laboratório de Engenharia de Materiais da UFRN, utilizando o 

moinho de bolas Figura 7.  
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Figura 7- Moinho de bolas 

Fonte: autoria própria 

 

Para o início da moagem, o cascalho foi secado na estufa por 24 horas 

à 100°C. O processo teve duração de três horas, e utilizou o seguinte arranjo 

de esferas:  

 25 unidades de esferas grandes, diâmetro médio = 38,78 mm e massa 

média = 105,97 g; 

 38 unidades de esferas médias, diâmetro médio = 28,84 mm e massa 

média = 39,58 g; 

 260 unidades de esferas pequenas, diâmetro médio = 19 mm e massa 

média = 8,09 g; 

Após a moagem, o material apresentou uma granulometria irregular, 

Figura 8, sendo necessário realizar o peneiramento da amostra. Esse processo 

utilizou um conjunto de peneiras de 48, 70 e 100 mesh. Foi coletada a porção 

do fundo das peneiras, por apresentar diâmetro médio das partículas próximo 

ao do cimento Portland. 
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Figura 8- Cascalho após a moagem 

Fonte: autoria própria 

Para a formulação da pasta de cimento, é necessária a determinação 

da densidade do material, que foi analisada utilizando o picnômetro a Hélio da 

marca Micromeritcs modelo AccuPyc 1340 (Figura 9). Esse equipamento mede 

a densidade de uma amostra mediante o uso de gás, que é uma técnica 

bastante utilizada para medições de material com granulometria pequena. 

 

Figura 9- Picnômetro a Hélio da marca Micromeritcs modelo AccuPyc1340 

Fonte: fabricante 
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Para esta determinação, o material foi secado em uma estufa à 100°C, 

por um período de 2 horas, e acondicionada em um dessecador até a 

realização da análise. Foi utilizada uma amostra de 12,0861 g do cascalho 

moído à 24°C e a densidade do material foi de 2,7499 g/cm³. Este resultado foi 

inserido na Equação (1) para transformação da densidade de gramas por metro 

cúbico (g/m³), para libras por galão (lb/gal), que é a unidade utilizada nas 

atividades petrolíferas. Após isso, foi realizado o cálculo do volume específico, 

através da Equação (2), em que o mesmo é calculado pelo inverso da 

densidade, obtendo assim o volume especifico em galão por libra (gal/lb): 

          
     

      
 

        

   
 

        

   

 
 

   

                  Equação (1) 

                  
 

         
  

  

              
                 Equação(2) 

 

Esse volume específico encontrado, será utilizado na planilha de 

cálculo das formulações das pastas de cimento. Utilizando como variável 

principal do cálculo a densidade da pasta de cimento almejada. 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DO CASCALHO 

 

O cascalho foi caracterizado pelas técnicas de Análise Química por 

Fluorescência de raios-x (FRX); Análise Cristalográfica por Difração de raios-X 

(DRX) e Análise Granulométrica (AG). 

 

4.3.1 ANÁLISE QUÍMICA 

 

As amostras de cascalho foram analisadas através da técnica da 

Fluorescência de raios-X por energia dispersiva (FRX). Utilizou-se o 

espectrômetro modelo EDX-720 com alvo de Rh (ródio), da SHIMADZU do 

Laboratório de Caracterização de Materiais do Instituto de Química da UFRN- 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Essa análise é usada para 

caracterização qualitativa da amostra. 

 

4.3.2 ANÁLISE CRISTALOGRÁFICA 

 

A análise de difração de raios-X foi realizada com o difratômetro XRD-

6000, marca SHIMADZU, existente no Núcleo de Processamento Primário e 

Reuso de Água Produzida e Resíduos- NUPPRAR.  Utilizou-se a radiação Cu-

1,5406), obtida por 30 Kv em corrente de filamento de 30 mA, com 

dados coletados em um intervalo de variação angular de 2 10° a 80°, 

para identificar as fases presentes no cascalho. Após o processo de preparo da 

amostra, a pasta de cimento de densidade de 13 lb/gal ou 1,56 g/cm³ com 30% 

de cascalho e 1 gpc (unidade de volume, galão por pé cúbico de cimento, 

gal/ft3) de nanosílica foi curada por um período de 28 dias. Para a pasta 

curada, uma furadeira foi utilizada para desgastar os corpos de prova e obter o 

material para análise. A identificação das fases presentes foi realizada através 

do software X’Pert Pro. 

 

4.3.3 ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

 

A distribuição granulométrica das amostras de cascalho foi realizada 

em um granulômetro a laser, baseado na difração de luz e propriedades do 

espalhamento, modelo 1090, do fabricante CILAS, com faixa entre 0,04 e 500 

µm por via seca.  

 

4.4 FORMULAÇÃO DAS PASTAS DE CIMENTO 

 

As pastas de cimento foram formuladas com os seguintes objetivos: 

 Buscar uma maior substituição do cimento por cascalho, sem a perda 

das propriedades regulares da pasta; 
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 Reduzir sua densidade, até que atinja valores semelhantes as utilizadas 

na cimentação de superfície, 13, 0 lb/gal;  

Para evitar a segregação das partículas, devido ao excesso de água, 

foram utilizados aditivos estendedores, como, bentonita e nanosílica. Esses 

aditivos são aplicados em pastas com densidades inferiores a 14 lb/gal. Na 

Tabela 2, estão apresentadas as formulações usadas neste trabalho. 

Tabela 2- Formulações das pastas 

PASTA- 

Densidade 

  

FORMULAÇÃO DA PASTA 

 

  ÁGUA(g) CIMENTO 

(g) 

CASCALHO 

(g) 

BENTONITA 

(g) 

NANOSILICA 

(g) 

#1-15,6  351,36 700,19 70,02 0,00 0,00 

#2 -15  371,93 642,28 64,23 0,00 0,00 

#3 -14  406,20 545,77 54,58 0,00 0,00 

#4 -14  403,22 502,77 100,55 0,00 0,00 

#5 -13  438,02 413,86 82,77 0,00 0,00 

#6 -13  435,92 383,64 115,09 0,00 0,00 

#7 -14  399,79 466,73 140,02 0,00 0,00 

#8 - 14  397,38 435,12 174,05 0,00 0,00 

#9 - 13  432,66 380,27 114,08 7,61 0,00 

#10 -13  432,41 377,61 113,28 11,33 0,00 

#11 -12,5  452,22 335,7 100,71 10,07  0,00 

#12 -13  405,36 375,94 112,78 0,00 40,57 

#13 -13  405,23 477,85 0,00 0,00 51,57 

 

Para a obtenção dos valores de massas correspondentes a cada 

componente utilizado, a densidade da pasta de cimento é fixada e se atribui as 

concentrações desejadas de aditivos líquidos ou sólidos. Todos esses cálculos 

foram efetuados de acordo com a norma API RP 10B. Todos os materiais 

utilizados na preparação das pastas foram pesados em uma balança digital 

Tecnal Mark 3100 com resolução de 0,01 g. 
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4.5 MISTURA DAS PASTAS 

 

A mistura das pastas foi realizada em um misturador Chandler modelo 

80-60 Figura 10. Após colocar a água, adicionou-se o cimento, juntamente com 

os outros componentes da pasta, através de um funil de colo curto pela 

abertura central da tampa da jarra. A adição foi realizada durante 15 segundos, 

e misturada a uma velocidade de 4.000 ± 200 rpm. 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).  

 

Figura 10- Misturador Chandler 

Fonte: fabricante 

 

A densidade da pasta foi determinada pela balança de lama. O ensaio 

deve ser realizado em uma superfície horizontal e plana. A pasta de cimento 

preparada e homogeneizada foi vertida no copo da balança até um nível 

ligeiramente abaixo de sua borda. Fazendo-se necessária a verificação da 

existência de bolhas através do bastão de vidro. Em seguida completa-se o 

copo com a pasta. A tampa é colocada, e a balança é lavada para que seja 

feita a leitura de seu peso sobre sua base. (PROCIM, 2008).     
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4.6 HOMOGENEIZAÇÃO DAS PASTAS 

 

Após a mistura das pastas, realizou-se, imediatamente, a 

homogeneização, em uma célula de um consistômetro atmosférico Chandler 

modelo 1200, Figura 1. As pastas foram vertidas para o interior da célula do 

consistômetro, e homogeneizadas por 20 min a 1500 rpm ± 15 rpm (NBR 9831, 

2006). A temperatura utilizada durante a homogeneização das pastas foi 27°C 

± 1°C. 

 

Figura 11- Consistômetro atmosférico 

Fonte: fabricante 

 

4.7 ENSAIO DE ÁGUA LIVRE 

 

Para realização deste ensaio, utilizou-se a pasta de cimento preparada 

e homogeneizada. A pasta foi, então, transferida para uma proveta de 250 mL 

com tampa para evitar evaporação, no caso foi colocado um papel filme, Figura 

12. A proveta foi assentada em local isento de vibrações, de acordo com a 

NBR 9831,2006. 

Após duas horas, o volume de água sobrenadante desenvolvida na 

proveta foi retirado com o auxílio de uma seringa e pesado em uma balança 
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analítica de resolução de 0,1 g. O resultado foi utilizado para calcular o teor de 

água livre, em percentagem, de acordo com a Equação (3):  

                      
                               

                    
  Equação (3) 

 

 

Figura 12- Teste de água livre  

Fonte: autoria própria 

 

O ensaio de água livre foi utilizado como ponto inicial para a 

formulação das pastas, já que não foram encontrados trabalhos anteriores 

utilizando a incorporação de cascalho em pastas de cimento para poços de 

petróleo. 

  

4.8 ENSAIOS REOLÓGICOS  

 

Depois de homogeneizadas, as pastas foram vertidas no copo do 

viscosímetro (Figura 13) e cisalhadas aplicando-se várias taxas, de acordo com 

a norma de ensaios reológicos definidas pela API (American Petroleum 

Institute). As leituras foram realizadas aplicando-se taxas de cisalhamento 

ascendentes e descendentes a intervalos de 10 segundos, mantendo-se a 
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temperatura constante. As taxas empregadas foram de 3, 6, 10, 20, 60, 100, 

200 e 300 rpm. Após a última leitura de 3 rpm, aumentou-se a velocidade do 

rotor para 300 rpm, mantendo-a por 1 min. Em seguida, o motor foi desligado e 

após 10 s, o mesmo foi novamente ligado e acionado a 3 rpm, registrando-se a 

deflexão máxima, gel inicial (Gi). Desligou-se mais uma vez o motor por 10 min, 

no fim dos quais foi novamente ligado, observando a deflexão máxima, gel final 

(Gf). Os Ensaios reológicos foram realizados a temperatura ambiente. 

 

Figura 13- Viscosímetro 

Fonte: fabricante 

 

4.9 ENSAIO DE ESTABILIDADE 

 

Neste ensaio de estabilidade, a pasta foi preparada, em seguida, 

condicionada dentro de um tubo decantador mostrado na Figura 14, 

previamente engraxado. Com o auxílio de um bastão de vidro, bateu-se 

levemente no interior do cilindro, de modo a eliminar as bolhas de ar 

aprisionadas. Completou-se o volume até o topo do recipiente, enroscou-se a 

tampa superior vazada e levou o cilindro a câmara de cura com água à 

temperatura de 38°C (PROCIM, 2008).  
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Figura 14 - Tubo decantador 

Fonte: LIMA, 2004 

 

Esse cilindro foi posicionado verticalmente na câmara de cura, 

submetendo-se as condições de temperatura e pressão, mantendo-se a cura 

por 24 horas. O aquecimento foi desligado e, em seguida, resfriado em água 

corrente (PROCIM, 2008). 

Logo após o resfriamento, desenroscou-se a tampa superior do 

cilindro, eliminando-se os fluidos existentes no topo do cilindro por meio de um 

papel absorvente. Com o auxílio de uma seringa injetou-se um volume, medido 

em cm³, de água até completar o volume total do cilindro.  

Transforma-se esse volume em comprimento, expresso em mm, 

denominando-se “rebaixamento do topo”, através da multiplicação do volume 

medido em centímetro cúbico por 2,037, como mostrado nas equações abaixo. 
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A retirada do cilindro endurecido de pasta curada, foi realizado 

utilizando um martelo de borracha. A amostra foi lavada em água corrente, 

deixada imersa em água na temperatura ambiente. (PROCIM, 2008).  

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

esquema das Figuras 15 e 16, identificando as seções da seguinte maneira: 

topo (I), intermediárias (II e III) e fundo (IV). 

 

Figura 15 - Seccionamento da amostra de cimento curada: I - topo; II e III - intermediários e IV 

–fundo 

Fonte: LIMA,2004 



Materiais e Métodos                                                                                                                    43 

 

PPgQ Renato Pereira Pinto Dantas |UFRN   
 

 

Figura 16 - Seccionamento de uma amostra real de cimento curada: topo; intermediários e 

fundo 

Fonte: SANTOS 

 

Cada seção foi presa a um suporte com garra, garantindo maior 

estabilidade e precisão na leitura. Depois, cada seção foi imersa em um béquer 

com água. Registrou-se o peso da seção como “peso da seção na água”. Em 

seguida, cada seção foi rebaixada e apoiada no fundo do béquer, de modo que 

o fio não ficasse tensionado, registrando-se o peso indicado como “peso da 

seção no ar”. Os cálculos das densidades em lb/gal de cada seção foram 

determinados por meio da Equação (5): 

                          
  

   
  

                   

                     
        Equação (5) 

 

 

4.10 ENSAIO DE TEMPO DE ESPESSAMENTO  

 

Este ensaio representa o período de tempo que a pasta permanecerá 

bombeável em uma operação de cimentação.O objetivo desse teste é 

determinar o tempo para a pasta de cimento atingir 100 unidades de 

consistência Bearden (UC) em condição dinâmica, sob temperatura e pressão 
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que simulem as condições de fundo de poço. Esse resultado é chamado de 

tempo de espessamento (TE). 

4.11 ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO 

 

Para este ensaio, as pastas preparadas, não são homogeneizadas, e 

sim, colocadas em moldes plásticos cúbicos, de 50,8 mm de aresta, para 

moldagem dos corpos de prova. Essa moldagem acontece vertendo a pasta 

nos moldes até a metade do mesmo, e com o auxílio de um bastão de vidro dar 

25 golpes sobre a camada de pasta, sem que o fundo do molde seja tocado. 

Completa-se o volume do molde, e o coloca no tanque para o banho, com a 

temperatura de acordo com o Schedule da Petrobrás.  

O tempo que o molde passará no tanque será o tempo necessário para 

a cura, geralmente 1, 7, 14 e 28 dias. Antes da desmoldagem do corpo de 

prova, este passa 45 min no banho de resfriamento, e depois é encaminhado 

para o processo de compressão. Uma Máquina Universal de Ensaios 

Shimadzu Autograph Modelo AG-I, controlada pelo programa TRAPEZIUM 2 e, 

posteriormente, são rompidos. Cada teste é realizado em triplicata e se alguma 

das resistências diferir de 10% da média, o corpo de prova é excluído. 
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__________________________________ 

CAPÍTULO 5 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

__________________________________ 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA 

 

5.1.1 ANÁLISE QUÍMICA 

 

Na Tabela 3 estão apresentados os resultados das composições 

químicas do cascalho oriundo da formação Pendências e do cimento Portland. 

Pode-se observar a presença, em maior concentração, dos óxidos SiO2, CaO e 

Fe2O3 que também são encontrados no cimento Portland. A presença de 

sódio, em uma porcentagem maior do que a encontrada no cimento, será 

analisada na análise cristalográfica. 

Tabela 3- Análise Química do Cimento Portland x Cascalho 

  Espécies Químicas 

Valor médio 

cimento 

Portland(%) 

Valor médio 

cascalho (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiO2 20,17 36,47 

CaO 61,76 14,98 

Fe2O3 3,15 34,77 

Al2O3 4,60 - 

Na2O 0,90 9,85 

MgO 3,52 - 

CaO L. 1,93 - 

SO3 2,84 - 

Na2O eq. 0,77 - 

TiO2 - 3,17 

 MnO - 0,50 

 V2O5 - 0,20 

 ZnO - 0,06 

 Total 100,0 100,0 
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A semelhança qualitativa na composição química das amostras 

(cascalho e cimento) pode ser um bom indicativo de afinidade química desses 

materiais, apesar das concentrações das espécies químicas serem diferentes. 

Visto que o ponto principal deste trabalho é a substituição do cimento por 

cascalho. 

 

5.1.2 ANÁLISE CRISTALOGRÁFICA 

 

A Figura 17 mostra o difratograma de raios-x do cascalho. Verifica-se 

que a amostra é constituída das seguintes fases cristalinas: Quartzo, Calcita, 

Carbonato de sódio e Albita. A presença de fases com sódio, podem explicar a 

necessidade da utilização de estendedores na pasta de cimento em estudo, já 

que o cascalho apresenta uma quantidade de sódio na sua composição maior 

que no cimento, em torno de 10%. Essa presença de sódio, quando em 

pequenas concentrações (até 10%) atua como acelerador de pega. Já quando 

em altas concentrações (a partir de 20%), não só apresenta efeito oposto em 

relação à pega, retardando-a, bem como atua na resistência à compressão. 

(MELO, 2009).  

 

Figura 17 - DRX do cascalho puro 

A análise da pasta de cimento curada por um período de 24 h, também 

foi realizada. As fases encontradas, mostrada na Figura 18, também são 

encontradas em análises de pasta de cimento curada sem o cascalho, o que 
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mostra que o cascalho substituindo o cimento, em 30%, não altera a formação 

de estruturas características das pastas de cimento.  

 

Figura 18 - DRX da Pasta #12 

 

5.1.3 ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

 

A Figura 19 apresenta o resultado da análise granulométrica para o 

cimento, revelando que o mesmo apresenta 10% do seu volume em 

granulometria inferior a 2,52 m, 50% das partículas possuem valores menores 

que 19,51m e 90% das partículas possuem valores menores que 56,36m. 

O diâmetro médio (DM) da amostra é 25,49m. Já para o cascalho da 

formação Pendências, a Figura 20 mostra que este possui 10% do seu volume 

em granulometria inferior a 4,2 m, 50% das partículas possuem valores 

inferiores a 26,7 m e 90% das partículas possuem valores menores que 85,3 

m. O diâmetro médio (DM) da amostra é de 37,0 m.  
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Figura 19- Curva Granulométrica do Cimento Portland 

 

 

Figura 20- Curva Granulométrica do Cascalho 

 

Através da Tabela 5, de distribuição de tamanho das amostras. 

Observa-se que o cimento apresenta um DM (25,49 m), acima de 15m. E o 

cascalho possui o DM (37,02 m). Tanto o cimento quanto o cascalho, 

classificam-se como materiais de granulometria grosseira, possuindo o cimento 
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granulometria mais fina entre as amostras. A semelhança na granulometria das 

matérias-primas promove um melhor arranjo dos grãos no momento da mistura 

da pasta, já que a diferença entre as amostras no tocante do diâmetro médio 

apresentada é da ordem de 10 m, esses valores são praticamente iguais, fato 

esse que evidencia uma semelhança estrutural das amostras, contribuindo 

para uma mistura homogênea.  

Tabela 4- Características Granulométricas das amostras 

Amostras D10m) D50m) D90m) DMm) 

Cimento 2,52 19,51 56,36 25,49 
Cascalho 4,20 26,72 85,33 37,02 

 

5.2 ENSAIO DE ÁGUA LIVRE 

 

Os testes foram executados utilizando uma pasta inicial de densidade 

15,6 lb/gal com 10 % de cascalho, e as demais foram formuladas, como 

exposto no item 4.4 desse trabalho na Tabela 2.  

Tabela 5 - Resultados de água livre 

PASTA  Densidade 

(lb/gal) 

%Cascalho Estendedor %Valor 

de 

água 

livre 

Avaliação 

(API RP 

10B) 

  

#1  15,6 10 - 0,68 Aprovada   

#2   15 10 - 2,06 Reprovada   

#3   14 10 - 16,2 Reprovada   

#4   14 20 - 13,2 Reprovada   

#5   13 20 - 31,2 Reprovada   

#6   13 30 - 28,8 Reprovada   

#7   14 30 - 5,20 Reprovada   

#8   14 40 - 5,40 Reprovada   

#9   13 30 Bentonita 

2% 

1,74 Reprovada   

#10   13 30 Bentonita 

3% 

0,88 Aprovada   
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#11   12,5 30 Bentonita 

3% 

0,72 Aprovada   

#12   13 30 Nanosílica 

1gpc 

0,60 Aprovada   

#13   13 - Nanosílica 

1gpc 

0,68 Aprovada   

 

Os valores apresentados na Tabela 6, mostram os resultados do teste 

de água livre, e sua avaliação segundo o API RP 10B. As pastas foram 

formuladas buscando uma densidade de 13 lb/gal e a maior substituição 

possível de cimento por cascalho. Percebe-se que as pastas de cimento com 

densidade inferior a 14 lb/gal, necessitaram de um aditivo estendedor na sua 

formulação, com o objetivo de reduzir a densidade da pasta e aumentar seu 

rendimento, dado pela redução do consumo do cimento (Nelson, 1990).  

Foram testados tanto a bentonita quanto a nanosílica como 

estendedor. Tendo a nanosílica valores mais satisfatórios. As pastas que 

apresentaram avaliação reprovada foram descartadas e modificadas, tanto na 

quantidade de cascalho na pasta, quanto na sua densidade.  

Conforme o PROCELAB, o valor limite estipulado para o teor de água 

livre é 14,75 mL (5,9% da pasta) e na API é 3,5 mL (1,4% da pasta). Para 

resultados finais dos testes foram utilizados os parâmetros API. A pasta 

considerada ideal foi a #12, com 30% de cascalho e 1 gpc de nanosílica, e a 

pasta #13 foi considerada a pasta referência, por apresentarem melhores 

resultados nesse ensaio, quanto mais próximos de zero melhor. Os resultados 

das pastas #12 e #13 foram utilizados para a comparação durante a realização 

dos outros testes. A pasta #1 não foi utilizada nos testes posteriores, pois 

apresentava uma densidade muita de 15,6 lb/gal, e no caso o alvo dos testes 

seria uma densidade 13 lb/gal. 
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5.3 ENSAIOS REOLÓGICOS 

 

O controle reológico das pastas de cimento, visam aperfeiçoar a 

eficiência com que a pasta desloca o fluido no espaço anular sob determinado 

regime de escoamento e a real de pressão exercida sobre as paredes do poço. 

No ensaio de reologia para análise das pastas e dos parâmetros 

reológicos, foi proposta a relação entre a tensão cisalhante e a taxa de 

cisalhamento, que define, o comportamento reológico dos líquidos 

considerados puramente viscosos. A equação matemática entre estas duas 

variáveis é conhecida como equação de fluxo, e a sua representação gráfica é 

conhecida como “curva de fluxo”. Uma curva de fluxo é, portanto, um registro 

gráfico que mostra como a tensão cisalhante varia em função da taxa de 

cisalhamento. A Figura 21, apresenta curvas de fluxo para alguns tipos de 

fluidos. (MACHADO, 2002). 

 

Figura 21 - Curvas de fluxo de alguns tipos de fluido 

Fonte: MACHADO 

 

Ao observar as curvas de fluxo das pastas de cimento utilizadas neste 

trabalho, percebe-se que as pastas, contendo bentonita na sua composição, 

apresentaram comportamento semelhante aos fluidos pseudoplásticos 

baseado no modelo de potência de Ostwald, Figuras 22 e 23. E além disso, 

seus parâmetros reológicos, como o índice de comportamento do fluxo, 
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apresenaram valores de n= 0,2320 e 0,2814, respectivamente pasta #9 e #10, 

valores de n< 1 , confirmando seu comportamento de fluido pseudoplástico.   

 

Figura 22- Curva de fluxo Pasta 30% cascalho + 2% bentonita 

 

Figura 23 - Curva de fluxo Pasta 30% cascalho + 3% bentonita 
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Já a pasta que utiliza a nanosílica como estendedor, apresenta o 

comportamento do modelo de Bingham ou plástico ideal, ou seja, necessita de 

uma tensão mínima para se deformar, Figuras 24 e 25. Seus parâmetros 

reológicos mais importantes são a viscosidade plástica e o limite de 

escoamento, que serão apresentados nos itens seguintes.  

 

Figura 24 - Curva de fluxo Pasta #12 

 

Figura 25 - Curva de fluxo Pasta #13 
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5.3.1 PROPRIEDADES REOLÓGICAS 

 

Na indústria do Petróleo, os conhecimentos básicos de reologia 

auxiliam na análise do comportamento reológico dos diversos tipos de fluidos. 

A definição dos parâmetros reológicos permite que se estime as perdas de 

pressão por fricção (perda de carga), capacidade de transporte e sustentação 

de sólido, além de especificar e qualificar fluidos, materiais viscosificantes, 

petróleo e derivados. (MACHADO, 2002). 

 

5.3.1.1 GEL INICIAL E FINAL 

 

Os resultados de gel inicial e final estão apresentados na Figura 26. 

Nota-se que a pasta #13, apresenta valores dos géis um pouco superiores aos 

da pasta #12, explicado pelo fato de não ter cascalho substituindo o cimento na 

sua composição. Contudo, tanto a pasta #12 quanto a #13 apresentam o gel 

final maior que o gel inicial, propriedade que garante a não decantação da 

pasta no momento que encerra-se a tensão de cisalhamento. A incorporação 

do cascalho diminui os valores dos géis, pois alguns componentes do cascalho 

não participam da reação de formação do cimento, e funcionam como inertes, 

fato que comprova a diminiução das forças de interação da pasta.  

 

Figura 26 - Forças géis das pastas 
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5.3.1.2 LIMITE DE ESCOAMENTO 

 

A Figura 27, apresenta os resultados de limite de escoamento. As 

pastas com nanosílica apresentam os valores próximos. Na pasta #12, que 

contém cascalho, o valor do limite é um pouco maior do que a da pasta #13, 

sem cascalho. Essa diferença pode ser explicada pela concentração de 

nanosílica e a concentração de sódio existentes no cascalho. O atrito entre as 

partículas dispersas e as moléculas do líquido dispersante é o responsável por 

um dos componentes de resistência ao escoamento. (MACHADO, 2002). 

 

Figura 27 – Limites de escoamento em pastas de 13lb/gal 

 

5.3.1.3 VISCOSIDADE PLÁSTICA 

 

Foi observado na Figura 28, que a presença do cascalho substituindo o 

cimento na pasta #12, garante uma ação plastificante maior do que na pasta 

#13, onde não há a substituição do cimento. Isso ocorre devido a alguns 

compostos do cascalho ficarem inertes na reação de hidratação da pasta, 

porém não alterando sua fluidez, e garantindo a eficiência da sua 

bombeabilidade. 
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Figura 28 - Viscosidades Plásticas nas pastas com 13lb/gal 

 

5.4 ENSAIO DE ESTABILIDADE 

 

No ensaio de estabilidade, utilizou-se duas pastas de cimento 

diferentes, de forma comparativa, as pastas #12 e #13 da Tabela 2. Os 

resultados do teste da pasta #12 estão presentes na Tabela 7 e #13 na Tabela 

8. 

Tabela 6- Estabilidade da Pasta #12 

   
PASTA COM CASCALHO 

 

   ESTABILIDADE 

  Seco   Imerso  (lb/gal)   

Topo 24,29 38,49 31,39 
Interm. I 24,47 38,81 3164 
Interm. II 24,63 39,04 31,84 
Fundo 23,98 38,16 31,07 

      0,32  
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Tabela 7 - Estabilidade da Pasta #13 

   
PASTA SEM CASCALHO 

 

   ESTABILIDADE 

  Seco   Imerso  (lb/gal)   

Topo 23,78 38,14 30,96 
Interm. I 24,07 38,65 31,36 
Interm. II 23,34 37,52 30,43 
Fundo 23,15 36,11 29,63 

      1,33  

 

É importante observar os valores de densidade para cada composição. 

Pois se a diferença da densidade entre as seções (||= do fundo -  do topo) 

for ≥ 0,5 lb/gal ou 0,06 g/cm³ e/ou o rebaixamento do topo da pasta for > 5 mm, 

a pasta é dita instável e deve ser reformulada, conforme indicação da norma 

API. (PROCIM, 2008). 

Apesar de ter apresentado um pequeno teor de água livre, a pasta #13, 

sem cascalho, não apresentou rebaixamento, mas apresentou diferença de 

densidade entre fundo e o topo de 1,33 lb/gal, o que caracteriza sua 

instabilidade. 

Já a pasta com cascalho, que apresentou teor de água livre menor que 

na pasta anterior, também não apresentou rebaixamento do topo. Além disso, 

apresentou uma diferença de densidade entre fundo e topo de 0,32 lb/gal, valor 

que comprova sua estabilidade. 

 

5.5 ENSAIO DE TEMPO DE ESPESSAMENTO  

 

O ensaio foi realizado utilizando duas pastas diferentes, #12 e #13, 

como mostrado nas Figuras 29 e 30, respectivamente.  
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Figura 29- Tempo de espessamento da Pasta #12 

 

Figura 30- Tempo de espessamento da Pasta #13 

 

Observando as figuras acima, pode-se notar, que apesar de ambas as 

pastas apresentarem comportamentos semelhantes, a pasta com cascalho 

(#12) apresentou um tempo de pega maior que a pasta #13, aproximadamente 

1 hora. Tempo de pega é o período de tempo que a pasta fluida é submetida as 

condições reais de poço, até o momento que ela enrijece. Mostrando que a 

presença do cascalho, substituindo o cimento na pasta, promove um retardo no 

seu tempo de pega. Fato esse que pode ser explicado devido a presença de 

componentes com sódio na composição do cascalho, como mostrado na 

análise cristalográfica do mesmo, no item 5.1.2.  
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5.6 ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

 

Na Figura 31, estão apresentados os resultados do teste de resistência 

à compressão no período de 28 dias de cura, para as pastas #12 e #13.  

 

Figura 31- Resistência à compressão 

 

Apesar da pasta #12, com o cascalho, ter a resistência a compressão 

inferior a pasta #13, sem o cascalho, o valor da resistência está em 

conformidade com os valores padrões aceitos na indústria petrolífera que é de 

10,3 MPa. Já que a resistência média é de 10,1185 MPa e o desvio padrão de 

0,51706. O fato da resistência da pasta #12, ser inferior à da pasta #13 era 

esperado, pois o cimento é o responsável pela resistência na pasta, e sua 

substituição por cascalho, diminui sua concentração na mesma. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A técnica de incorporação do cascalho na pasta de cimento é viável, já 

que além de reduzir os impactos ambientais, reduz o investimento com 

insumos, cimento, e com o descarte dos resíduos sólidos. 

 

A afinidade do cascalho com o cimento, vai desde a composição 

química, por apresentar as mesmas espécies químicas, mesmo que em 

concentrações diferentes, a estrutural das partículas, apresentando 

granulometria semelhante, como demonstrado nos ensaios de caracterização 

das amostras.  

 

O ensaio de água livre foi utilizado como método para exclusão das 

pastas foi bastante eficiente, pois as pastas aprovadas nesse teste, 

apresentaram resultados satisfatórios nos demais ensaios realizados. 

 

A incorporação do cascalho substituindo o cimento em até 30% com a 

utilização de um aditivo estendedor mantém as propriedades reológicas da 

pasta, após essa porcentagem a mesma se torna muito viscosa. 

 

A utilização do cascalho de apenas uma Formação abre um leque para 

elaboração de novos trabalhos que podem utilizar as outras formações 

existentes na Bacia Potiguar, como também Formações existentes em outras 

bacias. 
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