
Natal, RN 
2015 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

JORGE DANIEL ARAUJO PINTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE 
MATERIAIS - PPGCEM 

 

FORMULAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MISTURAS 
CIMENTÍCIAS SECAS PARA POÇOS DE PETRÓLEO 

ONSHORE 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Cidade 
Ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal, RN 
2015 

 

 

 

FORMULAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MISTURAS 
CIMENTÍCIAS SECAS PARA POÇOS DE PETRÓLEO 

ONSHORE 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa 
de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de 
Materiais da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte como requisito parcial para a obtenção do 
título de Mestre em Ciência e Engenharia de 
Materiais. 
 
Orientador: Prof. Dr. Antonio Eduardo Martinelli 

 

JORGE DANIEL ARAUJO PINTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 



 



AGRADECIMENTOS 

À Deus, por me proteger e permitir chegar até aqui; 

À minha família pelo incentivo; 

Ao meu amigo Tomaz, que me ajudou no desenvolvimento deste trabalho; 

Aos professores do departamento de Engenharia de Materiais pelo 

conhecimento adquirido; 

Ao Professor Antonio Eduardo Martinelli por abrir as portas do LabCim e 

pela orientação; 

Aos amigos de Laboratório Adriano, PH, Fabrício e os demais colegas pela 

ajuda ao longo deste trabalho; 

À CAPES pelo auxílio financeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Suba o primeiro degrau com fé. Não é 

necessário que você veja toda a escada. 

Apenas dê o primeiro passo.” 

Martin Luther King 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PINTO, Jorge Daniel Araujo. Formulação e caracterização de misturas 
cimentícias secas para poços de petróleo onshore. 2015. 86 folhas. Dissertação 
de Mestrado (Programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais) – 
Centro de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Natal, 2015. 

 
RESUMO 

Misturas secas para cimentação de poços de petróleo têm gerado bastante interesse 

pelo simples fato de colaborar com as operações de cimentação, já que é 

adicionado somente água na mistura para obtenção da pasta de cimento. Com o 

intuito de verificar se as propriedades da mistura seca atendem de forma efetiva as 

necessidades as quais são requeridas em campo, esse trabalho tem como objetivo 

formular misturas cimentícias secas e avaliar o comportamento da mistura quando 

submetidas a diferentes tempos de vibração, sendo essa aplicação voltada para 

poços de petróleo onshore. Para isso foi projetada uma coluna em formato cilíndrico 

com canos de PVC à qual a mistura seca foi acondicionada, sendo posteriormente 

vibrada em tempos de 30, 60 e 120 minutos. Em seguida a coluna foi dividida em 3 

seções, e submetida aos testes API ( American Petrolleum Institute) como reologia, 

perda de filtrado, tempo de espessamento, balança de lama e resistência à 

compressão pelo método ultra-sônico (UCA) para constatar se houve diferença nas 

propriedades da pasta cimentante após vibração. Foram formuladas pastas que 

atendessem as profundidades de 400, 800 e 1200 metros para poços onshore. Os 

resultados demonstraram que a mistura seca teve uma reprodutibilidade satisfatória, 

visto que não houve migração significativa de aditivos entre as seções da coluna 

após vibração. Essa possível migração foi medida através dos testes API que 

comprovaram semelhanças de propriedades entre a pasta otimizada e as 

provenientes da coluna. Os resultados da análise granulométrica também reforçam o 

exposto acima, já que todos os componentes introduzidos na mistura seca 

apresentaram valores médios de tamanho de partícula entre duas e onze vezes 

maior que o cimento. Fator este que colaborou para obtenção de uma mistura 

homogênea após vibração, pois o maior tamanho de partícula dificultou uma 

possível migração de aditivos para seções inferiores da coluna sob vibração. 

 

Palavras-chave: Misturas secas, cimentação, onshore. 
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ABSTRACT 

Dry mixtures for oil wells cementing have generated enough interest by the mere fact 

of collaborating with the cementing operations, once it is only added water in the 

mixture for obtain the cement slurry. With the intention of verify if the dry mixture 

properties attend in an effective way the needs which are required in the field, this 

work aims to formulate dry cementitious mixtures and evaluate the behavior of the 

mixture when subjected to different times of vibration, and this application focused on 

onshore oil wells. For this it was designed a column in a cylindrical shape with PVC 

pipes which the dry mixture was packed, subsequently being vibrated at times of 30, 

60 and 120 minutes. Then the column was divided in three sections, and subjected to 

API test (American Petrolleum Institute) as rheology, loss of filtrate, thickening time, 

mud balance and compressive strength by ultrasonic method (UCA) to see if there 

was a difference in the properties of the cementitious slurry after vibration. Slurries 

were formulated to attend the depths of 400, 800 and 1200 meters for onshore wells. 

The results demonstrated that the dry mixture had a satisfactory reproducibility, once 

that didn’t have significant migration of additives to the sections of the column after 

vibration. This possible migration was measured by the API tests which proved 

similarities of properties between the optimized slurry and from the column. The 

results of the granulometric analysis also reinforce the exposed above, since all the 

components introduced into the dry mixture showed averages values of particle size 

between two and eleven times greater than the cement. This factor contributed to 

obtain a homogeneous mixture after vibration, because the larger particle size 

difficulted a possible migration of additives to lower sections of the column under 

vibration.  

 
Key-words: Dry mixtures, cementing, onshore. 
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1 INTRODUÇÃO 

As operações de cimentação consistem em preencher o espaço anular entre 

o revestimento e a parede de formação, e tem como objetivo principal a proteção 

contra fluidos indesejados oriundos da formação para as paredes do poço. Essa 

operação deve ser feita de maneira criteriosa, pois qualquer erro nesta etapa pode 

comprometer a produção do poço com o passar do tempo. Dentre outros danos 

podem ser citados os causados ao meio ambiente, como a contaminação de 

aquíferos devido ao derramamento de óleos provenientes do poço (CABRAL, 2011 

apud GARCIA, 2007). 

Quando se deseja perfurar um poço, vários aditivos podem ser usados a 

depender das necessidades requeridas durante a etapa de cimentação. Uma má 

cimentação primária acarretará em custos adicionais no processo de construção do 

poço. Geralmente é necessária a adição de produtos químicos ao cimento para 

modificação de propriedades, sendo estas adequadas as condições do poço ou 

operação que se deseja realizar. Com o uso dos aditivos é possível obter 

formulações que possam se deslocar no interior do revestimento de maneira a 

promover um deslocamento ideal até a zona de interesse (FREITAS, 2008 apud 

COSTA, 2004). Dentre os aditivos usados numa operação de cimentação podem ser 

citados os aceleradores que visam diminuir o tempo de espessamento e aumentar a 

resistência compressiva inicial da pasta, os retardadores, que permitem o 

retardamento do início de pega da pasta. Além destes existem também os 

extendedores que aumentam o rendimento da pasta cimentante resultando assim 

em pastas mais leves, redutores de fricção (dispersantes) que deixam a pasta mais 

fina permitindo uma maior vazão com uma menor perda de carga, e ainda 

controladores de filtrado que evitam a desidratação prematura da pasta frente a 

zonas permeáveis (COSTA, 2004).  

Além dos aditivos mais comuns utilizados em cimentação de poços são 

usados para menores profundidades aceleradores de pega. Dentre eles o mais 

comum é o cloreto de cálcio (Cacl2) em composição que varia de 0,5 a 2 %. Já os 

retardadores, são fabricados a base de lignossulfonatos e seus derivados, tal como 

ácidos orgânicos, derivados de celulose e glicose. Sua composição varia a depender 

da profundidade(COSTA, 2004). 
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 Para que a pasta de cimento seja feita em campo é necessário preparar a 

água de mistura, que é um fluído composto de água e aditivos sólidos e/ou líquidos 

que estão nela dissolvidos. Entretanto os aditivos requerem uma ordem de mistura e 

cada um requer um tempo para que possa ser dissolvidos e hidratados junto à água 

(AMORIM, 2013). A figura 1 ilustra como é a rotina atual de preparação das pastas 

de cimento. 

Figura 1 - Esquema de preparação das pastas de cimento. 

 

 

  No campo a principal fonte de erro que tem como consequência pastas de 

cimento defeituosas está relacionada com a preparação da água de mistura, pois 

além de possíveis erros na concentração dos aditivos, a ordem de mistura desses 

componentes não pode sofrer alterações. Logo uma solução eficaz para cimentação 

de poços de petróleo em campo que evitaria erros no preparo, diminuição do tempo 

de mistura e melhoramento das características da pasta cimentante é a produção de 

misturas secas previamente dosadas. Ou seja, a mistura seca poderá ir para o 

campo com as dosagens certas de aditivos, sendo necessária apenas a adição de 

água (AMORIM, 2013).  
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A figura 2 apresenta como as misturas secas podem modificar a rotina atual 

das operações de cimentação. 

Figura 2 - Esquema da produção das misturas secas e sua aplicação no campo. 

 

 

 

Quando se deseja realizar uma operação de cimentação com misturas secas, 

o cimento e aditivos químicos ficam estocados em grandes silos, que são 

transferidos de forma gradual para que seja feita a mistura dos componentes secos 

pela empresa de cimentação. No entanto existe a possibilidade das misturas secas 

não atenderem de forma efetiva as necessidades em campo, pois com o transporte 

das bases das companhias de cimentação para o campo, a mistura seca poderia 

apresentar uma composição não uniforme à medida que fosse realizado o 

transporte, pois vibrações geradas no deslocamento em decorrência da estrada e do 

próprio veículo poderia fazer com que os aditivos já dosados previamente fossem 

migrando para partes inferiores ou superiores do caminhão a depender das 

características físicas dos aditivos, como tamanho de partícula e densidade.  
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Com o intuito de implantar um método simples, econômico e de custo 

reduzido, o objetivo desse trabalho é de formular misturas cimentícias secas para 

aplicação em poços de petróleo onshore. Os objetivos específicos desse trabalho 

são: 

 

- Otimizar uma formulação denominada “padrão” para as profundidades de 400, 800 

e 1200 m;  

- Testar a formulação padrão após 30, 60 e 120 min de vibração em uma coluna pré-

projetada;  

- Investigar as diferentes características entre as pastas da coluna e a pasta padrão. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Cimentação 

As operações de cimentação são feitas logo após a descida da coluna de 

revestimento, sendo o espaço anular, o espaço localizado entre a tubulação do 

revestimento e as paredes do poço, o qual é revestido com a pasta de cimento, de 

maneira a fixar a tubulação e evitar a entrada de fluidos indesejados entre as 

diversas zonas permeáveis ao longo do poço. Essa cimentação é realizada no 

espaço anular, bombeando basicamente cimento e água. Após a pega do cimento o 

mesmo deve ter sido capaz de se aderir fortemente entre o revestimento e as 

paredes do poço (THOMAS, 2004). 

As operações de cimentação podem ser divididas em duas, sendo a primeira 

denominada de cimentação primária. 

2.1.1 CIMENTAÇÃO PRIMÁRIA 

 Essa é a principal cimentação que ocorre em poços de petróleo e é realizada 

logo após a descida da coluna de revestimento (THOMAS,2004).  

Segundo Nelson (2006), a cimentação primária (Figura 3) pode ser 

considerada uma das etapas mais críticas da cimentação, já que após a colocação, 

o cimento endurece para formar uma vedação hidráulica que impede a entrada de 

fluidos proveniente da formação através do espaço anular. Esses fluidos podem ser 

compostos de água doce ou salgada, gases e óleos. Outro fator importante neste 

tipo de cimentação é que só existe uma chance de êxito na operação, logo este 

trabalho deve ser feito com um bom planejamento e cautela. 
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Figura 3 – Cimentação primária 

 

                             Fonte: COSTA (2004). 

 

 

Além de fornecer o isolamento zonal, a bainha de cimento, que está 

localizada no espaço anular, deve ser capaz de proteger também a coluna de 

revestimento contra corrosão por fluídos oriundos da formação. O revestimento de 

aço pode ser corroído rapidamente quando exposto a salmouras e sulfato de 

hidrogênio. Outro fator importante a ser considerado em uma cimentação defeituosa 

seria uma má distribuição das cargas sobre a coluna de revestimento, o que poderia 

sobrecarregar e resultar em deformação em pontos determinados da        

cimentação (NELSON, 2006). 

2.1.2 TIPOS DE CIMENTO 

A API (American Petrolleum Institute) classificou os cimentos em classes que 

variam entre as letras A e J, devido essa classificação à sua composição química, 

que devem atender a diversas profundidades e temperatura dos poços. 
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 Classe A: Esse tipo de cimento tem seu uso restringido a profundidade de 

1830 metros, quando propriedades especiais não são requeridas; 

 Classe B: É usado em poços de até 1830 metros, diferindo do classe A na 

resistência aos sulfatos, que vai de moderada a alta; 

 Classe C: É usado também em poços de até 1830 metros, esse tipo de 

cimento apresenta alta resistência a sulfatos e é empregado quando se 

necessita uma alta resistência inicial; 

 Classe D: É usado em poços de 1830 metros a 3050 metros, quando 

expostos a temperaturas moderadamente elevadas e altas pressões. 

Também apresenta alta resistência a sulfatos. 

 Classe E: É usado em poços cuja profundidade variam entre 3050 e 4270 

metros, sob alta pressão e temperatura. Apresentam alta resistência ao 

sulfatos. 

 Classe F: são usados em profundidades que variam entre 3050 e 4880 

metros sob condições extremas de pressão e temperatura. Apresentam 

também alta resistência aos sulfatos. 

 Classe G/H: Podem ser utilizados em praticamente todas as condições das 

classes de A até E, devido a compatibilidade com aditivos aceleradores de 

pega e retardadores, são os mais utilizados na indústria do petróleo. 

 Classe J: são utilizados da maneira como produzidos em profundidades 

que variam entre 3660 a 4880 metros, sob condições extremas de pressão 

e temperatura. 

 

2.2 Cimento Portland 

Em termos de quantidade produzida, o cimento Portland comum, é de longe o 

mais importante, e possivelmente o material mais abundantemente fabricado. A 

nomenclatura comum deve-se ao fato do cimento Portland ser fabricado em forno 

rotativo a partir de uma matriz fundida com ingredientes que estão distribuídos de 

maneira proporcional (NELSON, 2006). 

 O cimento Portland pode ser considerado como o exemplo mais comum de 

um cimento hidráulico. Esses cimentos curam e desenvolvem a medida do tempo, 

resistência à compressão como resultado da hidratação envolvendo reações 
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químicas entre a água e compostos que estão presentes no cimento. A cura e 

endurecimento ocorrem de maneira que não somente pode ser deixada em ar, mas 

também venha a ocorrer em meio líquido, como debaixo da água. O 

desenvolvimento de resistência ocorre de maneira uniforme e relativamente rápida 

(NELSON, 2006). 

 Segundo Mehta e Monteiro (2008), o cimento Portland pode ser considerado 

como um aglomerante hidráulico, produto da moagem do clínquer, consistindo 

essencialmente de silicatos de cálcio hidratados, podendo apresentar varias formas 

de sulfato de cálcio em adição ao silicato. Os clínqueres se apresentam em forma de 

nódulos e em tamanhos que variam de 5 a 25 milimetros de material sinterizado, que 

é produzido quando diversas matérias-primas com composição fixas são submetidas 

à altas temperaturas. 

 O seu processo de fabricação se dá a partir da formação dos silicatos de 

cálcio, que representa o principal constituinte do cimento Portland. Logo as matérias-

primas para produção do cimento Portland devem conter cálcio e sílica em formas e 

devem estar proporcionais entre si. Dentre as fontes industriais de cálcio podemos 

citar os materiais que contém carbonato de cálcio, como por exemplo, pedra 

calcário, giz, mármore e conchas do mar, geralmente contendo argila e dolomita 

como impurezas. Argilas e xistos argilosos são considerados as principais fontes de 

sílica, isso porque a sílica proveniente do quartzo não reage de maneira eficaz 

(MEHTA, MONTEIRO, 2008). 

 Segundo Nelson (2006) a produção do cimento Portland se dá através da 

pulverização do clínquer, sendo este o material calcinado que sai do forno rotativo, 

consistindo basicamente de silicatos de cálcio, aluminatos de cálcio hidráulicos e 

ferroaluminatos de cálcio. Logo os materiais utilizados na fabricação do cimento 

Portland devem conter quantidades significativas de cálcio, sílica, alumina e 

compostos de ferro. Para isso pode ser feito durante a fabricação análises químicas 

que garantam a qualidade de todos os materiais. Na tabela 1 temos uma 

quantificação do cimento especial que chegam a atingir em óxidos cerca de 95% de 

sua composição. 
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Tabela 1- Porcentagem em óxido presente no cimento especial.  
 

Cimento Especial 

Material Porcentagem 

CaO 60-70% 

SiO2 18-22% 

Al2O3 4-6% 

Fe2O3 2-4% 

                              Fonte: Nelson (2006). 

 

De maneira a facilitar a formação de compostos desejados no clínquer, faz-se 

necessário que as matérias-primas estejam previamente homogeneizadas antes do 

tratamento térmico. Logo os materiais tem que ser submetidos a operações de 

britagem, moagem e mistura. O processo de produção pode ser feito por via húmida, 

que é quando a moagem e homogeneização se dão com um incremento de 30 a 

40% de água, como também o processo pode ser feito por via seca. Em termos 

energéticos as grandes empresas produtoras de cimentos dão preferência pelo 

processo via seco, por não ter que evaporar a lama de cimento antes da 

clinquerização (MEHTA, MONTEIRO, 2008).  

 O cimento Portland tem em sua composição vários compostos de cálcio, 

logo faz-se necessário que os resultados das análises químicas sejam expressos em 

forma de óxidos dos elementos. Existe uma dificuldade em se ter uma determinação 

direta dos compostos de cimento, o que se faz geralmente é calcular o teor de 

compostos de cimento Portland a partir da análise dos óxidos através das equações 

de Bogue (MEHTA, MONTEIRO, 2008). A tabela 2 apresenta os óxidos formadores 

do clínquer, suas abreviações, assim como os compostos formados no clínquer. 
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Tabela 2 - óxidos formadores e compostos do clínquer de cimento Portland.  

Óxido Abreviação compostos Abreviação 

CaO C 3Cao . SiO2 C3S 

SiO2 S 2Cao . Sio2 C2S 

Al2O3 A 3CaO . Al2O3 C3A 

Fe2O3 F 4CaO . Al2O3 . Fe2O3 C4AF 

MgO M 4CaO . Al2O3 . SO3 C4A3S 

SO3 S 3CaO . 2SiO2 . 3H2O C3S2H3 

H2O H CaSO4 . 2H2O CSH2 

  Fonte: Mehta e Monteiro (2008). 

 

A reatividade dos compostos de cimento Portland com a água é influenciado 

pelo tamanho de partícula do cimento e também pela temperatura de hidratação. 

Além disso é influenciado pelas suas estruturas cristalinas. Em um forno que é 

produzido o cimento, as altas temperaturas e as condições de não equilíbrio 

colaboram para que as estruturas formadas sejam de certa forma imperfeitas, e 

essas imperfeições implicam em instabilidade do cimento em meio aquoso (MEHTA, 

MONTEIRO, 2008) 

 Dentre os principais silicatos de cálcio encontrados no cimento Portland 

podemos citar os silicato tricálcico (C3S) e o beta-silicatodicálcico (β C2S). Esses 

silicatos contêm quantidades de ions de magnésio, alumínio, ferro potássio e 

enxofre, e suas formas impuras do C3S e β C2S são denominados como Alita e 

Belita respectivamente. A estrutura cristalina da Alita ideal seria tetraedros de SiO4, 

com ions cálcio e oxigênio, enquanto que a Belita apresenta uma estrutura irregular, 

porém mais reativa que a Alita (MEHTA, MONTEIRO, 2008). 

 Entre os aluminatos, o aluminato tricálcico (C3A) pode ser considerado como 

a fase principal do clínquer de cimento Portland. Sua estrutura molecular pura é 

cubica, porém contendo alguma quantidade de álcalis se torna ortorrômbica.  Já 

entre as ferritas de cálcio o principal constituinte é o C4AF, e sua estrutura contendo 

impurezas também é ortorrômbica (MEHTA, MONTEIRO, 2008). 
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2.2.1 HIDRATAÇÃO DO CIMENTO PORTLAND 

A hidratação do cimento Portland se dá quando o mesmo reage com a água 

gerando produtos com características de pega e endurecimento (MEHTA, 

MONTEIRO, 2008). 

 Segundo Nelson (2006) os silicatos são as fases mais abundantes no cimento 

Portland compreendendo mais de 80% do total do material. Sendo o C3S o principal 

constituinte compreendendo na faixa de 68%. A quantidade de C2S não excede 30 

%. As equações 1 e 2 mostram os produtos da hidratação que são os silicatos de 

cálcio hidratado e hidróxido de cálcio. 

 

                                    2C3S         C3S2H3 + 3CH                                               Eq.(1) 

                                 2C2S + 4 H            C3S2H3                                              Eq.(2) 

 

O silicato hidratado de cálcio não possuem uma composição exata de C3S2H3, 

logo o C:S e o H:S são consideradas variáveis dependentes dos fatores tais como: 

concentração de cálcio na fase aquosa, temperatura, presença de aditivos, e 

comumente denominado de CSH. A fase CSH compreende cerca de 65% do total do 

cimento Portland hidratado em condições ambientes de temperatura e pressão. O 

CSH é considerado como o principal ligante do cimento endurecido. Em 

contrapartida o hidróxido de cálcio ou Portlandita encontra-se na forma cristalina 

como placas hexagonais. Sua concentração no cimento endurecido varia de 15 a 20 

% (NELSON, 2006). A Figura 4 apresenta o crescimento dos cristais de Portlandita 

na matriz de CSH. 
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Figura 4 - Cristais de Portlandita crescendo na matriz de CSH.  

       

Fonte: Nelson (2006). 

 

Percebe-se que os cristais de Portlandita crescem e se sobrepõem frente à 

fase hidratada do C3S, logo uma hidratação completa se torna muito difícil. 

Na reação que acontece com os aluminatos, o C3A, é a fase que reage de 

maneira quase que instantânea, logo deve-se desacelerar de alguma forma a reação 

de hidratação do C3A, de modo que se tenha uma utilidade maior para os propósitos 

de construção de modo geral. Para isso é adicionado gipsita em sua composição, 

logo as reações mais importantes dessa fase está na hidratação do C3A na presença 

de gipsita (MEHTA, MONTEIRO, 2008). 

Quando a gipsita entra em solução com os álcalis, a solubilidade do C3A é 

diminuída na presença de íons hidroxila, álcalis e sulfato. Em soluções saturadas 

com íons cálcio e hidroxila, cristalizam-se primeiramente como pequenas agulhas 

prismáticas o alto-sulfato ou como mais comumente denominado etringita. O 

monosulfato é chamado de baixo-sulfato e cristaliza-se como placas hexagonais 

delgadas (MEHTA, MONTEIRO, 2008). As reações de formação do monosulfato e 

etringita são mostradas na equação 3 e 4. 

 

[AlO4]ˉ +3[SO4]ˉ² + 6[Ca]+² + aq.         C6AS3H32 (etringita)                 Eq.(3) 

[AlO4]ˉ +[SO4]ˉ² + 4[Ca]+² + aq.        C4ASH18  (monossulfato)            Eq.(4) 

 

Outro fator importante a ser observado na hidratação do cimento Portland 

seria os grãos de clínquer não hidratados, pois dependendo da distribuição do 

tamanho de partículas, podem ser encontrados após a hidratação do cimento, grãos 

de clínquer não hidratados, que se formam quando grãos maiores de clínquer não 
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dissolvidos se tornam menores dentro do sistema, o que dá origem a esse tipo de 

falha na hidratação (MEHTA, MONTEIRO, 2008). 

2.3 Aditivos para cimentação de poços 

Segundo Nelson (2006) a cimentação de poços petrolíferos podem ocorrer 

em diversas faixas de temperatura e pressão, que vão desde temperaturas abaixo 

de zero, até temperaturas altas, como na recuperação de poços geotérmicos 

(350°F). Poços profundos podem atingir uma pressão de 200 Mpa. Frente a isso a 

cimentação de poços é feita de maneira a suportar formações porosas ou fracas, 

fluídos corrosivos, e excesso de pressão de fluídos oriundos da formação. 

 Mehta e Monteiro (2008) classificam aditivos como sendo um material, além 

de água, agregados, cimentos hidráulicos e fibras, empregado como constituinte do 

concreto ou argamassa e adicionado na betoneira imediatamente antes ou durante a 

mistura dos componentes. 

 Aditivos podem variar quanto à composição química, e muitos podem ter mais 

de uma função quando adicionados ao cimento. Alguns aditivos agem de forma 

instantânea de modo a modificar a tensão superficial da água por adsorção das 

partículas de cimento, enquanto outros dissociam os seus íons constituintes 

afetando as reações químicas do cimento com a água de alguns minutos até 

algumas horas após a adição (MEHTA, MONTEIRO, 2008). 

2.3.1 ANTIESPUMANTE 

No processo de mistura da pasta de cimento, vários aditivos podem causar a 

formação de bolhas ou espuma nas pastas, e o excesso de espuma podem 

apresentar consequências indesejáveis. Como resultado as pastas podem 

apresentar geleificação, a perda de pressão hidráulica durante o bombeamento, 

entre outros fatores. Agentes antiespumantes modificam a tensão superficial da 

água, alteram a dispersibilidade dos sólidos, de modo que a condição para se 

produzir uma espuma não seja mais possível. De maneira geral os agentes 

antiespumante devem ter como principais características de serem insolúveis no 

sistema de formação e possuírem uma tensão superficial mais baixa do que a 

formada pela espuma. Em cimentação de poços duas classes de antiespumantes 
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são rotineiramente usados, sendo estas os éteres de poliglicol e silicones (NELSON, 

2006). 

2.3.2 DISPERSANTES 

Pastas de cimento são consideradas suspensões altamente concentradas de 

partículas sólidas em água, logo as propriedades reológicas de uma pasta 

cimentante pode ser muito diferente quando comparados com a da água. Isso 

devido aos outros aditivos que são introduzidos na pasta, como por exemplo aditivos 

que controlam a perda de filtrado, que são polímeros de grandes cadeias 

moleculares e que viscosificam a pasta. Além disso a viscosidade de uma pasta 

cimentante pode variar a depender da temperatura. Os dispersantes agem na 

adsorção das partículas de cimento, e consistem de tensoativos de cadeia média a 

longa, que impedem assim a sua floculação e dispersam o sistema. Na indústria do 

petróleo os dispersantes mais utilizados são à base de lignossulfonatos (Nelson, 

2006). A figura 5 apresenta como age o aditivo dispersante frente às partículas de 

cimento. 

 

Figura 5 - Defloculação das partículas de cimento pela ação dispersante do aditivo.  

 

                             Fonte: Mehta e Monteiro (2008). 
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2.3.3 CONTROLADORES DE FILTRADO 

A pasta de cimento quando injetada no espaço anular, é colocada de tal 

maneira, que sob pressão, pode ocorrer o processo de filtração pela formação. Ou 

seja, a fase aquosa da pasta escapa para formação de forma que há uma separação 

ou desprendimento das partículas de cimento. Esse processo é comumente 

conhecido como perda de filtrado. À medida que vai acontecendo a perda de filtrado 

para formação, a densidade da pasta inevitavelmente aumenta, ou seja, há uma 

diferença entre a densidade requerida no projeto original. O mecanismo de ação 

desses agentes não são totalmente conhecidos, o que se sabe é que esses agentes 

agem de forma a compor como se fosse um reboco na parede de formação 

aumentando a viscosidade da fase aquosa e assim evitando a perda de fluídos 

oriundas da pasta cimentante. Existem dois tipos de controladores de filtrado, 

materiais com partículas muito finas e polímeros a base de água (NELSON, 2006). 

2.3.4 RETARDADORES DE PEGA 

Os mecanismos de retardar a pega do cimento Portland ainda é algo que gera 

divergências. Logo dois fatores principais devem ser considerados, como a natureza 

química do retardador e a fase do cimento (Silicato ou aluminato) a qual o retardador 

vai agir. Segundo Nelson (2006) quatro teorias a respeito do mecanismo de efeito 

dos retardadores sobre o cimento são propostas: 

 

 Teoria da adsorção: O retardador adsorve sob a superfície dos produtos de 

hidratação, inibindo assim o contato com a água; 

 Teoria da precipitação: O aditivo reage com íons cálcio ou íons hidroxila, ou 

os dois, na fase aquosa, que forma uma camada impermeável e insolúvel ao 

redor dos grãos de cimento; 

 Teoria da Nucleação: Essa teoria descreve que o retardador adsorve em 

torno dos núcleos dos produtos de hidratação, impedindo seu futuro 

crescimento; 

 Teoria da complexidade: Segundo ela o retardador quelata os íons cálcio, 

evitando assim a formação de núcleos. 
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Na cimentação de poços os mais comuns retardadores usados são os sais de 

cálcio e sódio de ácidos lignossulfonatos. Lignossulfonatos são polímeros extraídos 

da madeira. Geralmente em sua composição vem grande quantidade de compostos 

sacarídeos. Retardadores a base de lignossulfonatos geralmente agem na cinética 

de hidratação do C3S. É proposto com relação a esses aditivos uma série de teorias 

de adsorção e nucleação. A adição de retardadores pode provocar uma diminuição 

dos valores de reologia em pastas de cimento, sendo essa diminuição de valores 

atribuída ao efeito sinérgico desse tipo de aditivo (NELSON, 2006). 

2.4 Reologia 

 Reologia pode ser considerada como a ciência da deformação e do fluxo da 

matéria. Ou seja, ela estuda como a matéria se deforma ou escoa, quando esta está 

submetida a esforços (MACHADO, 2002). 

 Grande parte das teorias sobre reologia tem seu fundamento a partir de 

modelos idealizados. Embora o fenômeno da deformação seja tratado pela reologia 

como reversível, acredita-se que a irreversibilidade muitas vezes esteja presente 

(MACHADO, 2002). 

 No estado fresco e em condições de cisalhamento, o cimento pode ser 

aplicado de diferentes maneiras como por injeção, spray, extrusão e bombeamento. 

Logo para esses fins são necessárias diferentes características reológicas. Além 

disso, a reatividade do cimento é um fator importante, pois torna a reologia destes 

materiais ainda mais complexa (BETIOLI, 2009). As alterações de consistência dos 

materiais cimentícios com o tempo são atribuídas às reações químicas de 

hidratação, e também a fenômenos físicos, como aglomeração das partículas em 

meio aquoso sendo resultado de forças eletrostáticas e de van der Waals (BETIOLI, 

2009 apud TAYLOR, 1990). 

 Dentre os modelos que representam as diferentes características reológicas 

dos fluídos, o modelo de Bingham ou plástico ideal é o que melhor representa o 

cimento. Nesse modelo é requerido uma tensão mínima para que haja alguma 

deformação. Quando fluídos binghamianos são submetidos a uma tensão menor 

que o limite de escoamento ( L ), eles se comportam como sólidos (MACHADO, 

2002). A equação 5 descreve um fluído do tipo binghamiano e os seus parâmetros. 
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Lp                 para               L                                            Eq.(5) 

            0                            para              L   

 

Onde: 

 

    Tensão cisalhante; 

p  Viscosidade plástica; 

    Taxa de cisalhamento; 

L   Limite de escoamento. 

 

 Partindo da teoria molecular-coloidal, os parâmetros deste tipo de fluído 

podem ser descritos da seguinte maneira. Podemos considerar as partículas 

dispersas e as próprias moléculas do líquido dispersante como responsáveis pelo 

componente de resistência ao escoamento ou viscosidade plástica. Logo as forças 

de interação entre essas partículas dispersas podem ser consideradas as 

responsáveis pelo parâmetro denominado limite de escoamento. O limite de 

escoamento e a viscosidade plástica são parâmetros diretamente proporcionais. 

Dessa maneira o limite de escoamento aumenta, quando a força entre as partículas 

aumentam, ou seja, quando é aumentado o potencial iônico do meio (MACHADO, 

2002). 

 O limite de escoamento retrata o esforço requerido para que um fluido entre 

em movimento. É considerado um indicador das forças de atração entre as 

partículas quando o fluido está em movimento (SHIROMA, 2012). 

 A viscosidade plástica é uma medida que indica a resistência interna de um 

fluido a sua própria movimentação. É usada como uma indicação da interação dos 

sólidos no fluido. Quanto mais elevado for o teor de sólidos, maior será a 

viscosidade plástica devido a um aumento da área superficial (SHIROMA, 2012). 

 Atualmente, as propriedades reológicas do cimento são feitas a partir de 

reômetros que determinam parâmetros reológicos fundamentais a partir de 

diferentes taxas de cisalhamento, obtendo assim um perfil reológico do material. 

Uma das vantagens desse tipo de equipamento é que podem simular eventos 

relacionados à mistura, transporte e aplicação variando a taxa de cisalhamento por 
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meio de ensaios de fluxo. Ainda é possível à depender do tipo de reômetro avaliar a 

consolidação desses materiais, ou seja, avaliar as alterações viscoelásticas 

associadas a pega do cimento por meio de ensaio oscilatório (BETIOLI, 2009).  

2.5 Misturas secas à base de cimento 

A NBR 15812-1 (ABNT, 2010b) define a mistura seca como sendo um 

componente usado para preenchimento de espaços vazios em blocos, e tem como 

principal objetivo a solidarização de armaduras à alvenaria ou de aumentar sua 

resistência. De maneira geral, as misturas secas são autoadensáveis, tendo como 

uma de suas principais funções o preenchimento de cavidades e orifícios 

(GIESELER e TUTIKIAN, 2013). 

Misturas secas à base de cimento são amplamente utilizadas para 

preenchimento de dutos, retirada de vazios, proteção de fios contra corrosão, 

completação de poços de petróleo e para transferência de tensões entre as diversas 

vertentes do concreto. Para facilitar o bombeamento e um bom preenchimento dos 

espaços vazios, as misturas secas devem ser fluidas o suficiente para se 

encaixarem nesse perfil.  Além disso, após a operação a que se deseja efetivar com 

as misturas secas, elas não devem apresentar sedimentação de partículas de 

cimento e água livre (NGUYEN, 2011). 

 Na literatura técnica inglesa utiliza-se o termo “dry mixture” para definir um 

micro concreto fluido, que é utilizado para o preenchimento de vazios. No Brasil 

tanto engenheiros, como o próprio mercado da construção admite diferenças claras 

entre o microconcreto e a mistura seca (TULA, OLIVEIRA, 2002). Segundo Tula e 

Oliveira (2002) para que um concreto ou argamassa possa ser chamado de mistura 

seca é necessário que apresente as seguintes especificidades: 

 

 Apresente uma consistência flúida, de modo a não se fazer uso do 

adensante; 

 Ser capaz de atingir altas resistências iniciais e finais; 

 E por fim deve apresentar uma expansão controlada. 
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Na construção civil as misturas secas ou grautes são produzidos com o intuito 

de preencher blocos e canaletas, sendo constituído de materiais peculiares, com 

propriedades e comportamentos distintos. Após a mistura, os grautes devem 

apresentar fluidez, consistência tipo bombeável, baixa ou nenhuma retração, e 

ausência de segregação e exudação (GIESELER, TUTIKIAN, 2013 apud BAUER , 

2005).  

Dependendo da dimensão máxima de agregados empregada, as misturas 

secas podem ser classificadas como finas ou grossas. A mistura seca fina apresenta 

uma dimensão máxima de agregados de 4,8 mm, enquanto que na mistura seca 

grossa as dimensões são superiores a essa. Na construção civil a dimensão máxima 

esperada na mistura seca deve ser inferior a um terço da menor dimensão dos furos 

dos blocos a que se desejar preencher (GIESELER, TUTIKIAN, 2013). 

Misturas secas devem apresentar excelente estabilidade. A estabilidade é a 

capacidade das misturas secas permanecerem suficientemente fluídas até 

chegarem ao destino final sem haver segregação de componentes (Güllü, 2015). 

 Aditivos químicos e aditivos minerais podem ser usados para melhorar as 

propriedades reológicas no estado fresco, e no estado endurecido das misturas 

secas. Um dos principais benefícios do seu uso está nas propriedades reológicas, 

pois melhoram de forma efetiva com uma mínima alteração da composição. Misturas 

secas à base de cimento com vários aditivos minerais, tais como betonita, sílica de 

fumo, cinzas volantes tem sido utilizados no período recente para diversas 

aplicações em cimentação (SAHMARAN, 2008). 

 Segundo Gouveia (2011) a aplicação de misturas secas em poços de petróleo 

podem ser de grande utilidade por atenderem os seguintes critérios: 

 

 As misturas secas apresentam fluidez considerável para serem bombeadas, 

de maneira a penetrar no revestimento de produção, sendo capaz de 

preencher o espaço anular entre a formação perfurada e o revestimento de 

produção, a partir de pressão aplicada na superfície. 

  Possuem expansão controlada e baixa retração, ou seja, são estáveis após a 

cura, não sendo susceptível a fratura por variação dimensional. 

 Apresentam precisão na composição, pois os componentes da mistura seca 

já chegam em campo dosados e misturados, sendo necessária apenas a 

adição de água na mistura, evitando assim erros no preparo da pasta de 
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cimento. 

 Apresentam altas resistências inicial e final, que são necessárias uma vez que 

a cimentação ocorre em intervalos, sendo cimentada cada etapa perfurada, 

havendo um intervalo de tempo para cura do cimento entes da fase seguinte 

a ser perfurada. 

 

 Segundo Krishnamoorthy e Rao (2002) mencionaram que apesar das 

misturas secas melhorarem o comportamento de poros em vigas, o uso delas com 

cimento puro podem vir a causar problemas indesejados, que estão associados a: 

 

 Formação de fendas por retração; 

 Estabilidade da mistura seca; 

 Existência de uma estrutura aberta contínua de poros na matriz do cimento, 

favorecendo a penetração de produtos químicos; 

 Possibilidade de lixiviação de cal presente na hidratação do cimento. 

 

 

Krishnamoorthy e Rao (2002) relataram que a maior parte dos problemas 

relacionados com a utilização de misturas secas podem ser contornados mediante a 

utilização de materiais cimentícios como cinzas volantes, escória de alto forno 

granulada, ou sílica de fumo em substituição aos demais materiais cimentícios. 

Entretanto quando são introduzidos materiais nas misturas secas temos como 

consequência um decaimento na fluidez, particularmente quando é utilizado um fator 

água/cimento pequeno. Porém, diminuir o fator água/cimento é preferível com 

relação à resistência mecânica. A adição de superplastificantes poderia contornar o 

decaimento na fluidez quando esses materiais cimentícios são introduzidos, no 

entanto poucas informações sobre o comportamento de elementos estruturais do 

concreto em grautes estão disponíveis.  

2.6 Granulometria das partículas 

 Dentre as características mais importantes de uma partícula individual podem 

ser citadas a sua composição, o seu tamanho e a sua forma. O tamanho de partícula 

pode afetar propriedades como a superfície por unidade de volume, além da taxa 
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com que a partícula se sedimentará em um fluido. O formato das partículas pode ser 

regular, como no caso das esferas e cubos, e irregular. Os formatos regulares são 

bem definidos através de modelos enquanto que para formatos irregulares isso não 

acontece (OLIVEIRA FILHO, 2007). 

 Rotineiramente as interações das partículas com o meio circulante é de 

grande importância, logo a caracterização dessa massa será a principal identificação 

e a resistência a fluidização será influenciada pelo tamanho e pela forma do espaço 

livre entre as partículas (OLIVEIRA FILHO, 2007). 

 A partícula de formato mais simples é a esfera. Devido sua simetria, não é 

considerada a questão de sua orientação, logo a partícula é exatamente a mesma 

em qualquer direção que é observada e se comporta da mesma maneira em um 

fluido, independente de sua orientação (OLIVEIRA FILHO, 2007). A avaliação 

morfológica desse trabalho pode ser colocada em segundo plano, visto que todos os 

aditivos, assim como o cimento que se encontram na mistura possuem uma boa 

esfericidade. 

 Quando é manuseada uma grande quantidade de partículas torna-se 

necessário conhecer a distribuição do tamanho das partículas na mistura de modo a 

definir o tamanho médio através do qual representa o comportamento da massa 

particulada como um todo (OLIVEIRA FILHO, 2007). 

2.6.1 TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS 

 Rotineiramente convêm expressar o tamanho das partículas de um pó em 

termos de uma única dimensão linear. Entretanto, o tamanho médio descreverá 

apenas uma única característica do pó, tornando-se importante decidir qual delas 

antes de calcular a média. Logo é necessário definir a dimensão da partícula tal 

como o comprimento, o peso ou a superfície representará a média das partículas 

como um todo (OLIVEIRA FILHO, 2007). Na discussão a seguir, é assumido que 

cada uma das partículas possui a mesma forma. 

 Segundo Oliveira Filho (2007) considerando uma massa unitária de partículas 

possuindo n1 partículas com dimensão d1, com uma fração de massa x1, n2 partículas 

de tamanho d2 e assim sucessivamente, onde ρs é a densidade das partículas e k é 

uma constante que depende da morfologia da partícula temos as seguintes relações: 
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a) Tamanho médio baseado no volume 
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b) Tamanho médio baseado na superfície 

 

 Também chamado de diâmetro médio de Sauter (SMD) é o diâmetro da 

partícula cuja relação superfície/volume é a mesma para todas as partículas. 
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C) Tamanho médio baseado no comprimento 

 

 O tamanho médio tendo como base o comprimento da partícula é definido 

como: 
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2.6.2 DISTRIBUIÇÃO DO TAMANHO DE PARTÍCULAS 

 Geralmente nos sistemas particulados, as partículas não têm o mesmo 

tamanho, embora possuam a mesma forma, logo deve ser considerado o tamanho 

médio assim como a distribuição estatística de tamanhos para descrever o pó 

(OLIVEIRA FILHO, 2007 apud GOMES, 1995). 

 Os resultados da distribuição estatística de tamanhos geralmente é 

representada por meio de curvas da fração de massa cumulativa e curvas de 

frequência de tamanhos (OLIVEIRA FILHO, 2007 apud COULSON, RICHADSON, 

2002). 
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 Nas curvas que representam a fração de massa cumulativa, figura 6 (a,b), a 

proporção de partículas (x) menor que um determinado tamanho (d) é assinalada em 

função do tamanho (d). 

Figura 6 – Curva de distribuição de tamanhos cumulativa (a) e de frequência (b). 

 

  Fonte: Oliveira Filho (2007). 

 

 

 É observado na curva de frequência de tamanhos, figura 6b, que o coeficiente 

angular (dx/dd) está em função do tamanho de partícula (d). O máximo da curva 

indica o tamanho que ocorre com mais frequência. Para materiais mais comuns a 

curva apresentará um só pico, enquanto que para misturas de partículas pode haver 

mais de um pico (OLIVEIRA FILHO, 2007). 

2.7 Medição das partículas 

 Várias técnicas de medição estão disponíveis tanto para partículas individuais 

como para sistemas particulados. Cada método se aplica a uma faixa de tamanhos e 

fornece o tamanho equivalente da partícula (OLIVEIRA FILHO, 2007). A tabela 3 

apresenta as principais técnicas de medição de tamanho de partículas. Nesse 

trabalho será descrito o método de medição de tamanhos a laser.  

 

(a) (b) 
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Tabela 3 – Técnicas de determinação de tamanho de partículas. 

Técnica Descrição Faixa de tamanho (µm) 

Peneira 

Peneiramento por agitação mecânica 

ou ultrassônica 

Micro peneiramento 

20 - 100000 

 

5 - 50 

Sedimentação 
Gravimétrica 

Centrifuga 

1 – 250 

0,05 - 60 

Microscopia 
Ótica 

Eletrônica (MEV) 

0,2 – 50 

0,01 - 1 

Turbidimetria Atenuação de intensidade de luz 0,05 - 500 

Resistividade Contador Coulter 0,5 - 800 

Elutriação Fluxo de gás 5 - 50 

Permeabilidade 
Fischer Subsieve (Fluxo de ar por 

orifícios calibrados) 
0,2 - 50 

Área superficial 
Adsorção de gás (BET) 

Penetração de líquido 

0,01 – 20 

0,01 - 50 

Fonte: Adaptado de Oliveira filho (2007) apud Gomes (1995). 

 

2.7.1 ANALISADORES DE DIFRAÇÃO A LASER 

 Esses instrumentos objetivam explorar a função de distribuição do 

espalhamento radial da luz das partículas. Nesse método uma suspensão de 

partículas passa através de um feixe colimado de laser, e o espalhamento radial da 

luz é capturado por fotodetectores localizado perpendicular ao eixo ótico. Um modelo 

apropriado é usado para processar a distribuição do espalhamento da luz e obter a 

distribuição do tamanho das partículas. Esse método é aplicado quando se tem uma 

larga faixa de tamanhos em meios variados. É possível obter informações a partir 

desses instrumentos numa faixa de tamanhos que variam de 0,1 a 600 µm. Os 

modelos de espalhamento que são empregados no processamento dos dados 

assumem a esfericidade da partícula (OLIVEIRA FILHO, 2007). 
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2.8 Suspensões 

 O comportamento de pastas de cimento no estado fresco é complexo, 

principalmente quando diferentes demandas reológicas associadas ao tipo e fase da 

aplicação das pastas cimentícias são requeridas. Como exemplo podem ser citados 

o transporte de pastas de cimento no processo de bombeamento, o espalhamento 

da pasta cimentante sobre o substrato (Formações e coluna de revestimento) que 

está relacionado com a área de contato, que tem influência na resistência a 

aderência no estado endurecido das pastas de cimento (BARBOSA, 2010). 

 Suspensões podem ser definidas pela mistura de partículas sólidas envoltas 

por um líquido. Esses componentes sólidos atuam como unidades que resistem ao 

fluxo dificultando o escoamento do fluido, aumentando assim sua viscosidade 

(BARBOSA, 2010 apud PILEGGI, 2001).  

 Naturalmente quando pastas de cimento são formuladas faz-se necessário o 

uso de aditivos de maneira a controlar parâmetros como a concentração volumétrica 

de sólidos, o teor de água, a energia e o tempo de mistura (BARBOSA, 2010). 

Quando pouco ou nenhum aditivo é introduzido nas pastas cimentantes, pode haver 

a floculação das partículas, que nada mais é que uma aglomeração dessas 

partículas na suspensão. 

2.8.1 FLOCULAÇÃO E DEFLOCULAÇÃO DE PARTÍCULAS NUMA SUSPENSÃO 

 Segundo Shiroma (2012) apud Chilingarian e Vorabutr (1983), a floculação 

pode ser definida como a formação de aglomerados de partículas individuais devido 

a forças atrativas. É produzida pela neutralização de cargas negativas das partículas 

de argilomineral. Em contrapartida, a defloculação é um estado de dispersão de um 

sólido em líquido, onde cada partícula sólida se mantém geometricamente 

independente, ou seja, de maneira não associada às partículas vizinhas. 

 Numa suspensão as partículas de argilomineral podem existir em quatro 

estados diferentes, sendo chamados de (A) disperso-defloculado, (B) disperso-

floculado, (C) agregado-defloculado e (D) agregado-floculado, conforme a figura 7 

(SHIROMA, 2012). 
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Figura 7 – Arranjos possíveis de suspensões argilomeneral-água                            

(A) Disperso-defloculado; (B) Disperso-floculado; (C) Agregado-defloculado e (D) 

Agregado-floculado. 

 

    Fonte: Shiroma (2012). 

 

 

 No arranjo disperso-defloculado (A), as forças de atração entre as partículas 

são mínimas, tendo como consequência um aumento da área superficial e 

viscosidade plástica. Esse estado de suspensão é característico pela alta 

viscosidade plástica, baixo limite de escoamento e baixa força gel (SHIROMA, 

2012). 

 No estado disperso-floculado (B), a floculação produz uma redução da área 

superficial, diminuindo assim a viscosidade plástica. Nesse estado as forças 

atrativas entre as plaquetas de argilomineral são fortes, acarretando em maior força 

gel e limite de escoamento (SHIROMA, 2012). 

 No arranjo agregado-defloculado (C), há uma redução da área superficial das 

plaquetas de argilomineral, como consequência há uma redução da força atrativa 

inter-partícula resultando em menor viscosidade plástica e valores de limite de 

escoamento e força gel maiores que nos arranjos (A) e (B) (SHIROMA, 2012). 

 A menor área superficial das plaquetas de argilomineral é encontrada no 

arranjo agregado-floculado (D), logo esse estado apresenta uma viscosidade 

plástica mais baixa, limite de escoamento e força gel mais alto dentre os quatro 

arranjos. Vale ressaltar que em todos os quatro arranjos a densidade de argila por 

unidade de volume de lama é assumida como sendo a mesma (SHIROMA, 2012). 
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2.8.2 INFLUÊNCIA DO TAMANHO DE PARTÍCULA NUMA SUSPENSÃO 

 Em uma suspensão, as características físicas das partículas como tamanho 

das partículas, densidade, formato, área superficial específica e distribuição 

granulométrica influenciam no comportamento reológico (BARBOSA, 2010 apud 

PILEGGI, 2001).  

 O tamanho da partícula influência diretamente no tipo de força atuante sobre 

ela, no caso de partículas maiores (da ordem de milímetros) as forças gravitacionais 

são predominantes. Em contrapartida, as forças de superfícies são atuantes quando 

se tem partículas menores (da ordem de micrômetros e sub-micrômetros) 

(BARBOSA, 2010 apud OLIVEIRAS et al. 2000). 

 Pastas de cimento no estado fresco podem ser consideradas como uma 

suspensão de partículas com alto teor de sólidos, geralmente sendo constituída de 

uma única fase (partículas finas e água). Nesse caso as forças de superfícies são as 

que prevalecem no sistema (BARBOSA, 2010). Entretanto, forças gravitacionais 

também podem agir quando partículas maiores de aditivos não dissolvidos se 

encontram na pasta de cimento.  

2.8.3 INTERAÇÕES SUPERFICIAIS E IONICIDADE EM SUSPENSÕES  

 Em suspensões com partículas de tamanho inferior a 100 µm, as interações 

superficiais prevalecem, podendo ocorrer forças de atração de Van der Waals e 

repulsão por forças eletrostáticas (BARBOSA, 2010 apud YANG et al., 1997; 

OLIVEIRA et al., 2000; GRIESSER, 2002). 

 Em suspensões contendo partículas inferiores a 10 µm podem ocorrer forças 

como o movimento Browniano (BARBOSA, 2010 apud YANG et al., 1997), que é 

descrito como uma movimentação aleatória das partículas devido ao choque com as 

moléculas do fluido em uma superfície sólida (BARBOSA, 2010 apud OLIVEIRA      

et al., 2000). 

 As forças de atração interpartículas (Van der Waals) são opostas as de 

movimento Browniano e as de repulsão eletrostática. Quando essas forças 

predominam no sistema tem-se o fenômeno da floculação. Apesar das forças de Van 

der Waals não apresentarem grande magnitude, e descaírem com o aumento da 

distância entre as partículas, as forças de Van der Waals são aditivas, ou seja, a 
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atração total entre as partículas é fornecida pela soma das forças atrativas entre 

cada átomo de partícula (SHIROMA, 2012). 

 Já as forças de repulsão eletrostática são observadas quando duas partículas 

coloidais se aproximam devido ao movimento Browniano e suas camadas difusas de 

contra íons se sobrepõem. A sobreposição provoca alterações na distribuição iônica 

das duplas camadas elétricas das duas partículas, provocando um aumento na 

energia livre do sistema (SHIROMA, 2012). A energia potencial de repulsão pode ser 

quantificada conforme mostra a parte superior da figura 8, do mesmo modo que seu 

comportamento diante diferentes concentrações de eletrólitos (SHIROMA, 2012 

apud VAN OLPHEN, 1963). 

 

Figura 8 – Curva potencial – Energia repulsiva e atrativa em função da distância de 

separação entre partículas a três concentrações de eletrólitos.  

 

                  Fonte: Shiroma (2012) apud van Olphen (1963). 
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 Observa-se que a energia envolvida tem um valor máximo quando a distância 

entre as partículas é nula e diminui exponencialmente com o aumento da distância 

de separação. 

 Em suspensões cimentícias há uma constante produção de íons na interface 

entre a partícula de cimento não hidratada e os produtos de hidratação (BARBOSA, 

2010 apud NAGELE, 1985). Nos primeiros momentos da hidratação do cimento 

ocorre uma completa dissolução de sulfatos alcalinos e a liberação de íons como K+, 

Na+, SO4
2-, Ca+ e OH-, assim como a dissolução de sulfatos de cálcio di-hidratados 

que são responsáveis por controlar a reação do C3A e evitar a pega instantânea 

(BARBOSA, 2010 apud TAYLOR, 1990; GRIESSER, 2002). 
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3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

3.1 Fluxograma das atividades 

 A figura 9 apresenta o fluxograma das atividades realizadas ao longo deste 

trabalho. 

 

Figura 9 - Fluxograma do procedimento desenvolvido. 
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Primeiramente foi realizada a seleção de materiais como o Cimento Portland, 

e os aditivos sólidos: Antiespumante, controlador de filtrado, dispersante e 

retardador de pega, sendo este último utilizado após testes, que comprovaram a 

necessidade do seu uso. Todos os aditivos utilizados são sólidos e procedem da 

indústria PRODICON. Após a seleção dos materiais foi realizada ensaios de 

densidade e granulometria. O ensaio de densidade é requerido para que seja 

formuladas pastas de cimento com a densidade definida em projeto. Já o ensaio de 

granulometria apresenta os valores médios de tamanho de partícula, além de 

mostrar a distribuição das partículas cumulativa a 10, 50 e 90%. Esses dados da 

análise granulométrica são importantes para obter um parâmetro quando for analisar 

uma possível diferença de propriedades medidas junto aos testes API, após a 

vibração da mistura seca contida na coluna. Após as análises físicas foram testadas 

várias concentrações de aditivos, submetendo essas formulações aos testes API, 

para obter uma formulação otimizada que foi denominada de “pasta padrão”. Essas 

formulações da pasta padrão para as profundidades de 400, 800 e 1200 m foram 

colocadas na coluna e vibradas, e logo depois submetida aos testes API para que 

fosse investigada uma possível mudança na distribuição dos componentes da 

mistura seca, uma vez que a mudança na distribuição pode provocar diferença nas 

propriedades medidas. 

3.2 Cimento Portland 

Nesse estudo foi utilizado o cimento Portland especial oriundo da indústria 

CIMESA, localizado em laranjeiras, Sergipe. O cimento Portland especial é um 

cimento classe A modificado industrialmente, que apresenta características similares 

ao cimento Portland classe G. Ao longo deste trabalho utilizou-se os cimentos das 

bateladas, 124, 125 e 126 dessa mesma indústria. O cimento 124 foi o responsável 

pela formulação referente à profundidade de 800 m, enquanto que o cimento da 

batelada 125 foi referente à profundidade de 400 m, e por fim o cimento 126 que 

ficou com a formulação referente à profundidade de 1200 m.  
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3.3 Granulometria a laser 

A análise granulométrica dos materiais utilizados nesse trabalho foram feitas 

no granulômetro a laser SILAS 920L, em meio liquido (água). A partir da análise 

foram obtidas curvas de distribuição granulométrica, assim como curvas com valores 

cumulativos. 

3.4 Densidade 

A densidade dos materiais utilizados nesse trabalho foram obtidos através do 

picnômetro de gás hélio (Micrometrics, modelo Acuppyc 1340) e também pelo ensaio 

de Le Chatelier para obtenção da densidade do cimento, utilizando querosene como 

meio liquido. 

3.5 Formulação das pastas de cimento 

Primeiramente foi fixado o peso específico do cimento e aditivos para obter 

600 ml de pasta cimentante. Posteriormente calculou-se o fator agua-cimento, que 

varia em função das concentrações de aditivos. Todo esse procedimento está de 

acordo com a norma API RP 10B. 

Nesse estudo foram produzidos misturas secas de densidade 1,87 g/cm³ 

(15,6 lb/gal), sendo esta densidade a mais utilizada nos poços perfurados no Rio 

Grande do Norte. A densidade de uma pasta de cimento é definida de maneira a 

suportar as pressões oriundas da formação, pois caso o cimento não seja capaz de 

suportar essas pressões, apresentando uma densidade menor que a requerida, 

poderá fraturar e perder seu papel de isolamento. De outra forma, se a pasta de 

cimento apresentar uma densidade maior que a requerida nas operações de 

cimentação, a bainha de cimento poderá causar uma fratura na formação. 

Para efeito de cálculo faz-se necessário conhecer as densidades de todos os 

materiais a qual serão introduzidos na pasta de cimento, para então calcular o 

volume específico necessário para obtenção de 600 ml de pasta com a densidade 

requerida. A tabela 4 apresenta os valores de densidade e volume específico dos 

materiais utilizados nesse trabalho. 
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Tabela 4 - Densidade e volume específico dos materiais. 

Material Densidade (lb/gal) Volume específico (gal/lb) 

Cimento 124 26,56 0,0376 

Cimento 125 26,18 0,0382 

Cimento 126 24,74 0,0404 

Água 8,32 0,1202 

Antiespumante 10,54 0,0948 

Dispersante 10,74 0,0931 

Controlador 11,65 0,0858 

Retardador 13,79 0,0725 

 

 

A partir das densidades dos materiais foi possível formular as pastas de 

cimento que atendessem as profundidades de 400, 800 e 1200 m. Para isso o 

gradiente geotérmico adotado neste trabalho foi de 1,7 ºF/100pé, sendo esse o 

gradiente que reporta as condições mais comuns do poços encontrados no Rio 

Grande do Norte. O gradiente geotérmico é a taxa de variação da temperatura do 

interior da Terra a partir da superfície. A partir do programa schedule 2010, foi 

possível obter as temperaturas de circulação (BHCT) e a temperatura estática de 

fundo de poço (BHST) necessárias para as etapas de cimentação e posteriormente 

a cura do cimento. Os valores se encontram na tabela 5 para as profundidades 

estudadas. 

Tabela 5 - Temperaturas de circulação e estática de fundo de poço. 

Profundidade (metros) BHCT °F BHST  °F 

400 84 102 

800 95 125 

1200 103 147 

 

3.6 Formulação das misturas secas 

Testou-se varias concentrações de aditivos nas misturas secas com peso 
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específico fixado em 1,87 g/cm³ (15,6 lb/gal). Quando todos os testes a que foram 

submetidos as pastas atenderam as especificações para as profundidades 

desejadas, foi definida a formulação das pastas denominadas “padrão” que são as 

pastas otimizadas para cada profundidade. As tabelas 6 e 7 apresentam as 

formulações das pastas após otimização. 

Tabela 6 - Formulação padrão com as concentrações (gpc ou %) para as 

profundidades em estudo. 

Material 

Profundidade 

400 m 

(% ou gpc) 

800 m 

(% ou gpc) 

1200 m 

(% ou gpc) 

Cimento 68,1 67,6 67,7 

Água 5,19 5,29 5,30 

Antiespumante 0,20 0,20 0,20 

Dispersante 0,255 0,25 0,16 

Controlador 0,290 0,35 0,36 

Retardador 0,020 0,052 0,028 

FAC = 0,46 

 

 

Tabela 7 - Formulação padrão para as profundidades em estudo. 

Material 

Profundidade 

400 m 

(g) 

800 m 

(g) 

1200 m 

(g) 

Cimento 763,55 758,60 758,90 

Água 352,18 356,51 357 

Antiespumante 1,53 1,52 1,52 

Dispersante 1,95 1,90 1,21 

Controlador 2,21 2,66 2,73 

Retardador 0,15 0,39 0,21 

FAC = 0,46 
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3.7 Coluna 

Após a otimização das pastas de cimento foi feito uma coluna em formato 

cilíndrico com canos de PVC. Essa coluna foi responsável pela acomodação da 

mistura seca que após vibração foi dividida em 3 seções, as quais foram 

denominadas de seção A, seção B e Seção C. A seção A é a seção de fundo da 

coluna, a seção B é a seção intermediária da coluna e a seção C  é a seção de topo 

da coluna.  Após vibração que variou de 30 a 120 minutos, a mistura seca contida 

nas diferentes seções foi submetida aos testes API (American Petroleum Institute) 

para verificar se estão com propriedades semelhantes à pasta padrão (pasta 

otimizada). A figura 10 (a,b) apresenta a coluna e como foram separadas as 

diferentes seções. 

 

Figura 10 - Coluna sob o agitador (a) e separação da mistura seca entre as seções 

(b). 

                          
                                    (a)                                                     (b)         

 

 

Observa-se na figura 10a que temos 4 seções diferentes, a 4ª seção 

denominada de seção “D” foi colocada, pois antes da agitação a mistura apresenta 

um maior volume que diminui após agitação, logo  foi necessário a colocação desta 

seção com o objetivo que se tenha massa suficiente para os testes nas três seções 

A, B e C após vibração.  
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3.8 Vibrador 

Toda vibração da coluna foi feita no agitador de peneiras para análise 

granulométrica eletromagnético, da marca BERTEL. Primeiramente foram retiradas 

duas hastes que serviam de suporte para as peneiras e colocado a coluna junto com 

o suporte da mesma. A velocidade de vibração utilizada nesse estudo foi a 5. A 

máquina utiliza um potenciômetro o qual está ligado a uma chave seletora de 

vibração que varia de 1 a 10, sendo esta chave responsável por aumentar ou 

diminuir a intensidade das vibrações. O tempo de vibração foi controlado através de 

um temporizador que foi acoplado junto a tomada do equipamento. 

3.9 Misturador “Y” 

Após otimização das formulações denominada “Padrão”, deu-se inicio a 

preparação da mistura seca que foi submetida à vibração na coluna. Primeiramente 

foi misturado o cimento, junto com os aditivos no misturador “Y” por 30 minutos, esse 

tempo foi controlado através de um temporizador acoplado junto à tomada do 

misturador. Foi preciso que a mistura fosse dividida em duas, de modo a não 

sobrecarregar o equipamento, e também de garantir uma melhor mistura dos 

componentes. A figura 11 apresenta o misturador utilizado nesse trabalho. 

 

Figura 11 - Misturador “Y”. 
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3.10 Preparo da mistura e homegeinização das pastas cimentantes 

Primeiramente foram pesados todos os componentes utilizados na balança 

digital Tecnal Mark 3100 com uma precisão de duas casas decimais.  

 Após pesado todos os componentes sólidos o mesmo foi vertido num 

vasilhame plástico para que fosse feito a mistura manualmente, o tempo de mistura 

variou de 1 a 2 minutos. Como todos os componentes da mistura seca são sólidos, 

não foi estabelecida nenhuma ordem de mistura. Após isso toda mistura seca foi 

colocada em um becker para que depois de pesada a água na jarra do misturador, 

fosse adicionada pouco a pouco. A mistura no misturador Chandler modelo 80-60 é 

feita em duas velocidades de rotação. A primeira ocorre a uma velocidade de 4000 ± 

200 rpm por 15 segundos. Esse é o tempo necessário para adição dos componentes 

sólidos na água. Posteriormente a mistura ocorre a uma velocidade de 12000 ± 500 

rpm por 35 segundos. Esse tempo é o tempo de mistura da pasta. Esse 

procedimento está de acordo com a NBR 9831 (2006). 

 A homogeinização é feita no consistômetro atmosférico Chandler modelo 

1200, onde a célula do consistômetro é colocada em um banho à temperatura de 

circulação a qual o teste está submetido denominada (BHCT) por um tempo de 20 

minutos. As temperaturas de circulação encontram-se na tabela 4. 

3.11 Reologia 

Após o procedimento de homogeneização das pastas é feito o teste de 

reologia aquecida e a temperatura ambiente. A temperatura ambiente se tem a 

obtenção de valores maiores de limite de escoamento e viscosidade plástica em 

comparação ao teste aquecido, sendo este um comportamento padrão. 

Primeiramente é colocado água entre o bob do viscosímetro e o copo onde será 

vertida a pasta de cimento para que se alcance a temperatura de circulação do teste. 

Esse procedimento é feito enquanto a pasta é homogeneizada. Após isso separa-se 

um cronômetro, para medir as taxas de cisalhamento que variam entre acedentes de 

3, 6, 10, 20, 30, 60, 100, 200 e 300 rpm e descedentes de 200, 100, 60, 30, 20, 10, 6 

e 3 rpm.  

 Após a homogeneização da pasta tem-se um tempo de aproximadamente 1 

minuto para dar inicio ao teste. Primeiramente é vertida a pasta de cimento no copo 
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do viscosímetro e o copo é suspenso a uma altura em que cubra os dois orifícios do 

rotor. Após isso se inicia o teste com as taxas ascendentes e descendentes. Após a 

leitura de 3 rpm, a chave da velocidade é posta em 300 rpm por 1 minuto, e 

desligada por 10 segundos, só então faz-se a medida de 3 rpm para se obter o gel 

inicial (Gi). Após isso desligasse o viscosímetro e a pasta é deixada em repouso por 

10 minutos e depois ligada a uma velocidade de 3 rpm para obtenção do gel final 

(Gf) (NBR 9830, 1993). 

 A NBR 9831 (2006) admite um limite de escoamento de 30 a 70 lbf/100pé² e 

uma viscosidade plástica de até 55 cP. 

3.12 Volume de filtrado 

 A determinação do volume de filtrado é feita com o intuito de medir a perda de 

água da pasta de cimento para a formação, pois admiti-se que se tenha uma perda 

de água no processo de injeção da pasta, porém a perda demasiada de água 

acarretará em problemas na hidratação do cimento, além de uma densidade de 

pasta diferente do projeto original. 

Após homogeneização das pastas no consistômetro é feito o teste de filtrado 

à temperatura de circulação (BHCT) por um tempo de 30 minutos no filtro-prensa 

Fann HPHT série 387. Primeiramente coloca-se a pasta de cimento na célula do 

filtro-prensa e fecha-se para injeção do gás de nitrogênio. A pressão do teste de 

filtrado é de 1000 psi e a abertura da peneira é de 325 mesh (ABNT 2006). 

 

3.13 Tempo de espessamento 

O teste de espessamento é feito com o objetivo de se determinar o tempo de 

obtenção de 100 uC (Unidades Bearden de consistência). Rotineiramente em campo 

são requeridas a medição do tempo de obtenção de 50 uC, que é o tempo 

necessário para o bombeamento da pasta de cimento, pois acima de 50 uC poderá 

haver uma dificuldade no bombeamento da pasta, principalmente quando bombas 

potentes não são utilizadas. O teste é feito utilizando a temperatura de circulação 

(BHCT).  Primeiramente a pasta de cimento é vertida na célula, que está equipada 

com uma palheta que mede a deflexão da mola assim como no consistômetro, para 
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obtenção da consistência da pasta. Depois a câmara é preenchida com óleo e se faz 

a programação de acordo com as condições pré-determinadas obtidas no programa 

schedule 2010 a partir do gradiente geotérmico. Esse teste está de acordo com a 

norma ABNT 2006. 

3.14 Resistência à compressão pelo método ultrassônico (UCA) 

Nesse teste foi medido a resistência à compressão de forma contínua, por 24 

horas no UCA  modelo 4260 da Chandler. Foi colocado água e mantida à 

temperatura estática de fundo de poço (BHST) durante o teste. A temperatura foi 

obtida através do programa schedule 2010 utilizando o gradiente geotérmico de 

1,7ºF/ 100 pé. 

3.15 Peso específico 

Nesse teste a pasta de cimento é colocada no copo até um nível pré-

determinado da balança de lama pressurizada da Halliburton Services modelo 7/22 

Lbs/gal. Em seguida fechou-se rosqueando a tampa da balança para pressurização 

completa da pasta de cimento.  Após total preenchimento que é obtido quando a 

válvula na tampa da balança desloca-se para cima, lavou-se a balança e enxugou 

com papel absorvente. Em seguida a balança foi colocada em sua base para que 

fosse medida a densidade em lb/gal. O equilíbrio atingiu-se quando foi visto o nível 

da bolha no centro da escala. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Análise granulométrica 

 A tabela 8 apresenta as principais medidas da análise granulométrica dos 

materiais utilizados nesse estudo. 

 

Tabela 8 – Valores de granulometria inferior cumulativo a 10, 50 e 90% e diâmetro 

médio das partículas. 

Material 
Diâmetro (µm) 

D10 D50 D90 D médio 

Cimento Bat. 124 2,59 19,25 56,54 25,24 

Cimento Bat.125 2,46 19,07 56,78 25,33 

Cimento Bat. 126 2,11 18,91 57,99 25,46 

Anti-espumante 67,91 128,42 248,51 147,04 

Dispersante 5,11 49,07 99,93 51,68 

Controlador de 

filtrado 
31,58 79,83 267,03 114,68 

Retardador de 

pega 
121,30 328,94 462,98 308,93 

 

 

Com a análise granulométrica dos materiais estudados é possível observar 

que os cimentos das bateladas 124, 125 e 126 apresentam 10% das partículas com 

diâmetro inferior a 2,59, 2,11 e 2,00 µm respectivamente. Sendo estes valores os 

menores dentre os materiais de interesse neste estudo.  O diâmetro inferior 

cumulativo a 50 e 90%, os cimentos configuram como de menor tamanho de 

partícula em comparação com os aditivos utilizados. O retardador de pega foi o 

material que apresentou maior diâmetro médio (308,93 µm), assim como maior 

diâmetro inferior cumulativo a 10, 50 e 90% dentre os materiais analisados. A 

distribuição de tamanho de partícula tem um papel importante, pois dependendo do 
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tamanho de partícula dos aditivos em comparação ao cimento é possível prevê se 

esses materiais vão migrar de uma seção para outra da coluna quando submetidos à 

vibração, pois o cimento após empacotado possui vazios que podem ser passíveis 

de migração desses aditivos nele contidos. Na figura 12 é possível ver um 

comparativo do tamanho de partícula dos materiais em estudo. 

Figura 12 - Comparação entre o tamanho das partículas. 

10% 50% 90%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

T
a

m
a

n
h

o
 d

e
 p

a
rt

ic
u

la
 (

µ
m

)

% (Porcentagem de particulas cumulativa)

 Cimento Bat. 124

 Cimento Bat.125

 Cimento Bat. 126

 Anti-espumante

 Dispersante

 Controlador

 Retardador

 

 

 Vale ressaltar, na curva de porcentagem de partículas cumulativa versus 

tamanho de partícula que os cimentos analisados se sobrepõem, o que já era 

esperado, pois na produção de cimento há uma boa reprodutibilidade de uma 

batelada para a outra. 

4.2 Altura da coluna 

Numa operação de cimentação geralmente o cimento é transportado da base 

das companhias de cimentação para a sonda através de carretas (FREITAS, 2008).  

Por se tratar de misturas secas, onde o transporte até o campo poderá fazer 

com que ela apresente uma distribuição não uniforme dos componentes, podendo 

afetar diretamente na sua composição e propriedades, fez-se a medida da altura da 

coluna, antes e após agitação com o intuito de observar a acomodação das 

partículas de cimento e aditivos químicos nelas contida. A tabela 9 apresenta valores 
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de altura inicial e final, assim como valores de redução percentual de volume após 

agitação. 

Tabela 9 - Altura da coluna antes e após agitação para formulação de 400 m   

(tabela 6). 

 

 

Observa-se um aumento gradativo na redução volumétrica com o aumento do 

tempo de vibração. Nos primeiros 30 min houve uma redução de 25 % de volume de 

mistura, com 60 e 120 min houve um incremento de 5,5% e 4,5% na redução de 

volume da mistura seca respectivamente.  Ou seja, nos primeiros momentos de 

vibração há uma maior acomodação de mistura, que com aumento do tempo de 

vibração vai diminuindo. Como a mistura seca para a formulação de 400 metros é 

composta basicamente de 99 % de cimento e 1% de aditivos, é importante observar 

esse aspecto, pois como os aditivos introduzidos na mistura tem tamanho de 

partícula igual ou maior ao do cimento em sua grande maioria, quando o cimento 

atinge uma compactação máxima sob vibração, os aditivos tendem a ficar 

aprisionados junto com as partículas de cimento.  A tabela 10 apresenta os valores 

de altura e redução percentual de volume para a coluna de 800 e 1200 m. 

 

Tabela 10 - Altura da coluna antes e após agitação para formulação de 800 e     

1200 m. 

Coluna 
Profundidade/ tempo de agitação 

800m/ 30min 1200m/ 60min 1200m/ 120min 

Altura inicial (cm) 88 97,3 98,5 

Altura final (cm) 74 63 65,25 

Redução volumétrica (%) 15,90 35,25 33.75 

 
       Coluna 

Tempo de agitação 

30 min 60 min 120 min 

Altura inicial (cm) 91,6 94,4 98 

Altura Final (cm) 69,1 66 64 

Redução volumétrica (%) 24,56 30,1 34,7 
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É observado para profundidade de 800 m, uma redução volumétrica de 

15,90% com um tempo de vibração de 30 minutos, já para a profundidade de 1200 

metros houve uma redução volumétrica de 35% e 34% com uma e duas horas de 

vibração respectivamente. Pode-se concluir que não houve diferença na redução 

volumétrica com o aumento do tempo de vibração para a profundidade de 1200 

metros. Com duas horas de vibração houve uma diminuição de 1 % na redução 

volumétrica. Esse fato pode ser justificado por um erro de manuseio antes de ser 

medida a altura da coluna, pois qualquer agitação na coluna anteriormente poderia 

fazer com que a mistura compactasse diminuindo assim a redução volumétrica após 

agitação.  

4.3 Peso específico 

O peso específico foi fixado em 15,6 lb/gal (1,87 g/cm3). A tabela 11 

apresenta os valores para formulação de 400 m, antes e após agitação. 

Tabela 11 - Peso específico para formulação de 400 m, das formulações otimizada e 

submetidas à agitação por 30, 60 e 120 min. 

 Peso Específico (lb/gal)  
Coluna 30 min 60 min 120 min 

Seção A 15,5 15,55 15,55 

Seção B 15,5 15,6 15,6 

Seção C 15,6 15,6 15,55 

Otimizada 15,6 

 

 

A pasta otimizada apresentou peso específico de 15,6 lb/gal. É observado na 

tabela 3 que após agitação houve em algumas pastas uma pequena variação de 

0,05 a 0,1 lb/gal. Ou seja essa diferença não representa mais que 1 unidade da 

precisão máxima da balança que é de 0,1 lb/gal. A tabela 12 apresenta os valores 

de peso específico para as profundidades de 800 e 1200 m. 
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Tabela 12 - Peso Específico para as formulações de 800 e 1200 m, para as 

formulações otimizadas e submetidas à agitação por 30, 60 e 120 min. 

Coluna 
Peso específico (lb/gal) 

800m/30min 1200m/60min 1200m/120min 

Seção A 15,6 15,55 15,6 

Seção B 15,6 15,6 15,55 

Seção C 15,5 15,6 15,6 

Otimizada 15,6 

 

  

Foi medido em 15,6 lb/gal o peso específico das formulações otimizadas para 

as profundidades de 800 e 1200 m. É observado também uma pequena diferença 

entre 0,05 e 0,1 lb/gal no peso específico para as pastas de diferentes seções. Ou 

seja essa variação foi muito pequena compreendendo entre 0,32 e 0,64% 

respectivamente.  

4.4 Reologia 

A maneira como se comporta um fluído é definido por seus parâmetros 

reológicos. Logo admite-se que um fluído tenha um modelo reológico, que irá influir 

diretamente nas perdas de carga e de velocidade ( THOMAS, 2004). As leituras 

realizadas no viscosímetro rotacional são aplicadas ao modelo de um fluído que são 

geralmente o modelo de potência ou o modelo de Bingham. 

 

As figuras 13 e 14 apresentam os valores do limite de escoamento sob 

aquecimento e à temperatura ambiente para a formulação de 400m. 
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Figura 13 - Limite de escoamento sob aquecimento para formulação de 400 m 

padrão e após agitação de 30, 60 e 120 min.       

 

 

Percebe-se para o tempo de vibração de 30 e 60 min, que o as pastas das 

extremidades da coluna apresentam os maiores valores de limite de escoamento e 

que as pastas da seção B (seção intermediária) para esses tempos de vibração 

apresentam um valor mais baixo. A diferença entre o maior e o menor valor medido 

para o tempo de 30 e 60 min é de 21,8 e 21,5 % respectivamente. Com relação à 

formulação otimizada padrão, a seção intermediária (B) é a que mais se aproxima do 

valor medido, independente do tempo de vibração. Os aditivos que influenciam 

diretamente, ou seja, de forma mais efetiva nas propriedades reológicas são o 

controlador de filtrado, dispersante e retardador de pega, possuindo este último um 

efeito similar ao dispersante (NELSON, 2006). A diferença entre o maior e o menor 

valor para o limite de escoamento das pastas submetidas a duas horas de vibração 

é de 28,77%. Já a diferença entre os valores de limite de escoamento das seções 

intermediária e superior ( B e C) é de 3,44%. 

 É observado para o tempo de vibração de 120 min que a pasta proveniente 

da seção A (extremidade inferior) apresentou menor limite de escoamento quando 

comparadas as seções intermediaria (B) e superior (C) respectivamente. Esse fato 

pode ser justificado por uma maior concentração de aditivos que melhoram as 

propriedades reológicas da pasta, como o dispersante e o retardador de pega, 

apesar das pastas da seção A para esse tempo de vibração apresentar um maior 

controle de filtrado, fato esse que se justifica pelo efeito secundário do dispersante, 

que por sua vez irá melhorar a ação do aditivo controlador de filtrado uma vez que 
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desflocula o sistema e o deixa mais disperso (MEHTA, MONTEIRO 2008). O 

dispersante é o material que apresenta o menor tamanho de partícula entre os 

aditivos utilizados nesse trabalho. Seu diâmetro médio é duas vezes maior quando 

comparados ao cimento. 

 Segundo Nguyen (2010) o tempo de mistura dos componentes secos tem 

influência direta nas propriedades reológicas, quanto maior o tempo da mistura seca, 

mais o tamanho das partículas de cimento diminuem deixando o graute mais fluído. 

Para efeito desse estudo vale ressaltar que os aditivos assim como o cimento 

também podem ser afetados por esse fator, já que a mistura seca é composta por 

cimento e aditivos. 

Figura 14 - Limite de escoamento a temperatura ambiente para formulação de 400 m 

padrão e após agitação de 30, 60 e 120 min. 

 

 

  

A reologia ambiente apresenta resultados similares para o tempo de vibração 

de 30 e 60 min respectivamente. A diferença em comparação com a reologia 

aquecida é que a seção que apresentou os maiores valores de reologia ambiente foi 

às pastas referentes à seção intermediária (seção B), enquanto que as da 

extremidade apresentaram menores valores. É importante observar esse aspecto, 

pois a temperatura de teste tem influência direta na cinética de reação dos aditivos, 

principalmente por se tratar de misturas secas, onde todos os aditivos introduzidos 

são sólidos.  
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 A reologia ambiente para as pastas provenientes da coluna submetidas a 

duas horas de vibração, temos que os resultados são similares entre si e menores 

quando comparados com as demais seções da coluna. Os procedimentos de mistura 

é um fator que afeta as propriedades reológicas, como já foi dito anteriormente. Logo 

é de se esperar que o graute submetido a um maior tempo de vibração apresente 

menores valores de reologia. 

As figuras 15 e 16 apresentam os valores do limite de escoamento sob 

aquecimento e a temperatura ambiente para as formulações de 800 m. 

Figura 15 - Limite de escoamento sob aquecimento para formulação de 800 m após 

agitação de 30 min. 

 

 

Figura 16 - Limite de escoamento à temperatura ambiente para formulação de 800 m 

após agitação de 30 min. 
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O limite de escoamento para o teste aquecido referente à pasta submetida a 

30 min de vibração para a formulação de 800 m apresenta como maior valor a pasta 

proveniente da seção A (inferior).  Esse fato pode ser justificado pela menor 

concentração do aditivo retardador de pega, como será visto no teste de 

espessamento, esse aditivo demonstrou ter um efeito secundário dispersante nas 

pastas a uma baixa concentração. 

 Como é visto na figura 16, o limite de escoamento das pastas a temperatura 

ambiente é menor, mas assim como ocorreu com os testes para a profundidade de 

400 m, a pasta que apresentou o menor valor de limite de escoamento a 

temperatura ambiente, foi exatamente a pasta que apresentou o maior valor de limite 

de escoamento aquecida, ou seja, a pasta proveniente da seção A. As pastas das 

seções B e C apresentaram valores mais próximos do valor medido antes de serem 

submetidas à vibração (padrão). As figuras 17 e 18 apresentam o limite de 

escoamento aquecido e ambiente para a profundidade de 1200 m. 

Figura 17 - Limite de escoamento sob aquecimento para formulação de 1200 m após 

agitação de 60 e 120 min. 
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Figura 18 - Limite de escoamento à temperatura ambiente para formulação de    

1200 m após agitação de 60 e 120 min. 

 

 

 

É observado que o limite de escoamento para as pastas da coluna referente à 

profundidade de 1200 metros apresentam em sua grande maioria valores menores 

do que a pasta de referência (padrão). Esse fato se justifica devido as diferentes 

rotas utilizadas nesse trabalho que parecem ter melhorado a eficiência dos aditivos 

que dispersam o meio, sendo estes o dispersante e o retardador de pega. 

As figuras 19 e 20 apresentam os valores para viscosidade plástica à 

temperatura ambiente e aquecida para formulação de 400 m. 

Figura 19 - Viscosidade Plástica sob aquecimento para a formulação de 400 m, 

padrão e após agitação de 30, 60 e 120 min. 
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Como pode ser visto na figura 19 as pastas referentes ao tempo de vibração 

de 30 e 60 min demostram ter uma mesma tendência. Para esses tempos de 

vibração é visto que as pastas provenientes das seções A e C (Extremidades da 

coluna) apresentam valores maiores quando comparados com as pastas da seção 

B. Esse fato deve-se a menor concentração do aditivo dispersante nestas seções, 

que também pode ser comprovado no teste de filtrado com o efeito secundário do 

aditivo dispersante. É importante ressaltar que o dispersante é o material dentre os 

aditivos com menor valor de tamanho de partícula, e que possui umas das menores 

densidades médias medidas dentre os materiais em estudo. Com relação à pasta 

otimizada (padrão) temos que todas as pastas com exceção das seções A e C para 

o tempo de vibração de 120 min, temos que os valores medidos para a coluna são 

maiores que para pasta de referência (padrão). Esse fato se justifica pelos diferentes 

meios de mistura feito com o graute, logo é de se esperar que alguns aditivos para 

as pastas proveniente da coluna tenham um melhor efeito quando comparados com 

a pasta de referência (padrão). A figura 20 apresenta os valores de viscosidade 

plástica à temperatura ambiente. 

Figura 20 - Viscosidade Plástica a temperatura ambiente para a formulação de     

400 m, padrão e após agitação de 30, 60 e 120 min. 

 

 

 

 



63 
 

A pasta de referência (padrão) apresentou o valor de 130,59 cP. A seção C 

(superior da coluna) foi a que demonstrou valores mais próximos da pasta padrão, 

independente do tempo de vibração. A seção A demonstrou valores decrescente de 

viscosidade plástica à temperatura ambiente com o aumento do tempo de vibração. 

Esse fato se justifica pelo aumento do aditivo dispersante quando maior o tempo de 

vibração, pois é o aditivo que possui um menor tamanho de partícula e tende por 

ação da gravidade se depositar nas camadas mais inferiores da mistura. 

As figuras 21 e 22 apresentam os valores para viscosidade plástica à 

temperatura ambiente e aquecida para as formulações de 800 m. 

Figura 21 - Viscosidade Plástica sob aquecimento para as formulações de 800 m, 

padrão e após agitação de 30min. 
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Figura 22 - Viscosidade Plástica à temperatura ambiente para a formulação de     

800 m padrão e após agitação de 30min. 

 

 

 

A figura 21 apresenta o maior valor de viscosidade plástica para a pasta 

proveniente da seção C, como foi visto anteriormente com 30 min de vibração o 

cimento ainda não está totalmente compacto na coluna, permitindo assim que os 

aditivos permeiem quando está ocorrendo a vibração da coluna. O menor valor de 

viscosidade plástica é observado na pasta oriunda da seção B, o que dar a ideia de 

ter maior concentração do aditivo dispersante naquela seção.  O Valor medido para 

pasta padrão de referência foi 116,9 cP. A diferença entre essa pasta e as da coluna 

foi de 0,38 %, 2,13% e 2,42% para as seções A, B e C respectivamente. 

Na figura 22 observa-se que as pastas oriundas da coluna apresentaram 

valores menores de viscosidade plástica em relação à pasta padrão. Logo 

concluísse que os diferentes meios de mistura utilizado neste trabalho como o 

misturador “Y” por 30 minutos em relação à mistura manual da pasta padrão que 

variou de 1 a 2 min, podem ter aumentado a eficiência dos aditivos em decorrência 

de diminuição de tamanho de partícula que pode ter aumentado a área superficial 

dos aditivos e consequentemente a sua reatividade. 

 As figuras 23 e 24 apresentam a viscosidade plástica bob aquecimento e a 

temperatura ambiente para a formulação de 1200 m. 
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Figura 23 - Viscosidade Plástica sob aquecimento para a formulação de 1200 m, 

padrão e após agitação de 60 e 120 min. 

 

 

Figura 24 - Viscosidade Plástica à temperatura ambiente para a formulação de   

1200 m padrão e após agitação de 60 e 120 min. 
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É observado para a reologia aquecida que os valores das pastas submetidas 

há um maior tempo de vibração apresentam-se menores que as pastas submetidas 

a um menor tempo. Como já foi discutido anteriormente, a justificativa estaria com 

relação ao tempo de mistura da mistura seca, considerando a vibração como um 

processo de mistura. Outro fator importante a ser observado é que com exceção da 

pasta oriunda da seção B, todas as pastas da seção apresentaram valores de 

viscosidade plástica menores que a pasta padrão, o que já era esperado, devido as 

diferentes rotas de mistura da mistura seca. Com relação à pasta padrão e as pastas 

oriundas da coluna, podemos observar que os valores para viscosidade plástica 

estão próximos.  

 No teste de reologia ambiente, os valores de viscosidade plástica são 

opostos, comparando com a reologia aquecida, ou seja, as pastas submetidas a um 

maior tempo de vibração apresentam maiores valores de viscosidade plástica. 

 A tabela 13 apresenta os valores de gel inicial (Gi) e gel final (Gf) para a 

profundidade de 400 m. 

Tabela 13 – Gel inicial e final para a profundidade de 400 m. 

Profundidade/ 

Tempo de vibração 
Pasta 

Gi Gf 

(lbf/100pe²) (lbf/100pe²) 

400m Padrão 4 38 

400m/30 min Seção A 4 54 

400m/30 min Seção B 4 42 

400m/30 min Seção C 4 51 

400m/60 min Seção A 4 38 

400m/60 min Seção B 4 32 

400m/60 min Seção C 4 35 

400m/120 min Seção A 4 32 

400m/120 min Seção B 4 35 

400m/120 min Seção C 4 40 

 

 

 É observado na tabela 13 que as pastas que passaram por um tempo de 

vibração de 60 e 120 min apresentaram valores próximos em comparação com a 

pasta padrão e as pastas que foram submetidas à vibração de 30 min apresentaram 
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valores de gel final um pouco maior em comparação com a pasta padrão. É 

importante observar que os valores de Gf se encontram distantes em comparação 

com os de Gi, o que nos indica que a temperatura do teste acelera o processo de 

hidratação do cimento fazendo com que após 10 min a pasta já esteja com 

consistência elevada (LIMA, 2008). Uma estrutura em gel se forma após a 

introdução de agua no pó de cimento. A estrutura se origina quando combinadas 

forças coloidais (atração de Van Der Walls e forças de repulsão eletrostática), forças 

hidrodinâmicas e reações químicas que são produzidas pelos hidratos de silicato de 

cálcio (SAAK, 2001). 

 A tabela 14 apresenta os valores de Gi e Gf para a profundidade de 800 m. 

Tabela 14 – Gel inicial e final para a profundidade de 800 m. 

Profundidade/ 

Tempo de vibração 
Pasta 

Gi Gf 

(lbf/100pe²) (lbf/100pe²) 

800m Padrão 7 53 

800m/30 min Seção A 7 51 

800m/30 min Seção B 6 52 

800m/30 min Seção C 6 53 

 

 

 É observado na tabela 14 que os valores Gi e Gf estão bem próximos, logo 

concluísse que o tempo de 30 min de vibração não foi suficiente para provocar 

alterações entre as pastas provenientes da coluna em comparação com a pasta 

padrão. 

A tabela 15 apresenta os valores de gel inicial e final para a profundidade de 

1200 m. 
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Tabela 15 – Gel inicial e final para a profundidade de 1200 m. 

Profundidade/ 

Tempo de vibração 
Pasta 

Gi Gf 

(lbf/100pe²) (lbf/100pe²) 

1200m Padrão 4 26 

1200m/60 min Seção A 4 17 

1200m/60 min Seção B 4 17 

1200m/60 min Seção C 4 17 

1200m/120 min Seção A 4 18 

1200m/120 min Seção B 4 17 

1200m/120 min Seção C 4 17 

 

 

Observa-se que os valores de Gf das pastas oriundas da coluna 

apresentaram valores menores em comparação com a pasta padrão, porém iguais 

para as diversas pastas da coluna. Logo concluísse que o tempo de vibração da 

coluna, assim como os diferentes meios de preparo da mistura seca influenciaram 

para que as pastas oriundas da coluna apresentassem menores valores de 

gelificação, tendo em vista que para o preparo da pasta padrão foi utilizado um 

vasilhame plástico que foi agitado por no máximo 2 min, enquanto que para o 

preparo das pastas da coluna utilizou-se o misturador “Y” por um tempo de 30 min, 

além de serem vibradas por 60 e 120 min, considerando assim a vibração como um 

processo de mistura que pode ter melhorado a eficiência dos aditivos introduzidos no 

cimento, como ficou comprovado no teste de reologia aquecida. 
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4.5 Determinação do volume de filtrado 

As figuras 25 e 26 apresentam os valores de perda de filtrado para as 

temperaturas estudadas. 

Figura 25 - Volume de filtrado da formulação de 400 m, padrão e após agitação por 

30, 60 e 120 min. 

 
 

 

Observa-se na figura 25 que a seção A apresentou um valor de volume de 

filtrado inversamente proporcional ao tempo de vibração. Esse fato é justificado por 

uma melhor ação do aditivo dispersante com um maior tempo de vibração, pois a 

vibração pode ter diminuído o tamanho de partícula dos aditivos fazendo com que 

apresentem uma maior área superficial e consequentemente uma maior reatividade 

(CORDEIRO, 2006). Vale ressaltar que esse aditivo possui um efeito secundário de 

controlar a pasta, como já foi citado anteriormente. A seção B apresentou valores 

próximos entre si independente do tempo de vibração. Comparando as seções entre 

si, percebe-se que a pasta apresentou uma tendência crescente no volume de 

filtrado com os tempos de vibração de uma e duas horas. Esse fato também é 

justificado pelo efeito secundário do aditivo dispersante, assim como também um 

possível aumento na concentração do aditivo retardador de pega, que também tem 

um efeito secundário similar ao dispersante. A maior diferença encontrada entre a 

pasta padrão e as da coluna foi de 16,7%, para o tempo de duas horas de vibração 

(seção C e A). 
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Figura 26 - Volume de filtrado para as formulações de 800 m, padrão e após 

agitação por 30 min. 

 

 

 

A figura 26 apresenta os valores de volume de filtrado para a formulação de 

800 metros. Percebe-se um maior controle nas pastas da coluna. Esse fato pode 

estar ligado com as diferentes rotas de processamento, como já foi dito 

anteriormente, que pode ter influência principalmente no aditivo retardador de pega 

que é o que possui maior valor de tamanho de partícula, podendo ter em 

consequência disso um menor tamanho de partícula e melhorar sua ação. O 

retardador de pega possui um efeito secundário similar ao dispersante, que por sua 

vez controla mais a pasta. 

 A figura 27 apresenta os valores para o teste de filtrado para a formulação de 

1200 m. 
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Figura 27 - Volume de filtrado para as formulações de 1200 m, padrão e após 

agitação de 60 e 120 min.      

 

 

 

Percebe-se com o teste de filtrado para a formulação de 1200 metros que 

tanto o tempo de mistura no misturador “Y” como a vibração da coluna, melhorou a 

eficiência dos aditivos, tendo em vista que todas as pastas da coluna apresentaram 

menores valores de filtrado que a pasta padrão.  

4.6 Tempo de espessamento 

A figura 28 apresenta os valores do tempo de espessamento para 50 e 100 

unidades de consistência para formulação de 400 m. 

Figura 28 - Tempo de espessamento a 50 e 100 Uc para a formulação de 400 m, 

padrão e sob agitação de 30, 60 e 120 min. 
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Os valores para o teste de espessamento apresentam-se maiores para a 

mistura da coluna com relação à formulação padrão. Esse fato pode ser justificado 

pelos diferentes meios de preparação da mistura otimizada (padrão) como para com 

a coluna, tendo em vista que para o preparo da coluna, foi misturado toda massa no 

misturador “Y” por um tempo de trinta minutos, enquanto que a mistura seca 

otimizada foi misturada em vasilhame plástico, apenas com a massa para formular 

600ml de pasta por um tempo que variou de 1 a 2 minutos. Logo concluísse que 

além do tempo de mistura maior que foi aplicado a coluna, ainda temos também o 

fato de que no misturador “Y” foi colocado menos de 50% da capacidade, 

contribuindo assim para uma melhor mistura. Outro fato ligado a esse evento em 

específico no misturador, seria uma possível diminuição do tamanho de partículas do 

retardador sob ação da gravidade, que teria melhorado o seu efeito e 

consequentemente aumentado o tempo de espessamento, fato esse independente 

do tempo de vibração da coluna. É importante ressaltar que o retardador é o material 

dentre os aditivos com maior valor de tamanho de partícula.  

A figura 29 apresenta o tempo de espessamento para a formulação de 800 m. 

 

Figura 29 - Tempo de espessamento a 50 e 100 Uc para a formulação de 800 m, 

padrão e sob agitação por 30min. 
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Para a formulação referente à profundidade de 800 metros, é visto que as 

pastas oriundas da seção apresentaram valores bem próximos da formulação 

otimizada (95°F(padrão)). 

  

A figura 30 apresenta valores de espessamento para a formulação referente à 

profundidade de 1200 metros. É visto que o tempo de espessamento da formulação 

padrão é menor que a das pastas referentes à coluna. O que já era esperado, devido 

as diferentes rotas de mistura do graute.  Para os diferentes tempos de vibração a 

qual a mistura seca foi submetida, observa-se um comportamento semelhante entre 

as duas colunas. Nas duas colunas, referente ao tempo de vibração de uma e duas 

horas é visto que a seção intermediária da coluna (B) foi a que apresentou maiores 

valores de espessamento. Isso demonstra que naquela seção existem maiores 

concentrações de aditivos que retardam a pega, sendo estes o retardador e o 

dispersante, tendo em vista que este último apresenta como efeito secundário o 

retardo da pega do cimento.  

 

Figura 30 - Tempo de espessamento a 50 e 100 Uc para a formulação de 1200 m, 

padrão e sob agitação de 60 e 120 min. 
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4.7 Resistência à compressão pelo método ultra-sônico – UCA 

A figura 31 apresenta o desenvolvimento da resistência à compressão em 8  e 

24 horas. 

 

Figura 31 - Resistência à compressão pelo método ultrassônico para a formulação 

de 400 m, antes e após agitação de 30, 60 e 120 min. 

 

 

 

Com os resultados do teste de resistência à compressão pelo método 

ultrassônico é possível concluir que os aditivos utilizados nesse trabalho, assim 

como o tempo de vibração na coluna não tiveram uma influência no desenvolvimento 

da resistência à compressão, o que já era esperado, pois a resistência à 

compressão está ligada com as reações de formação do C-S-H, da qual tem 

influência a sílica contida no cimento, logo os valores próximos para este ensaio se 

justificam. 

A figura 32 apresenta os tempos em que as pastas desenvolveram resistência 

à compressão em 50 e 500 psi na formulação de 400 m. 
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Figura 32 - Resistência à compressão pelo método ultrassônico a 50 e 500 psi para 

a formulação de 400 m. 

 

 

 

Observa-se que os aditivos provenientes deste estudo, assim como os 

diferentes meios de preparo da mistura seca não tiverem influência nos teste de 

resistência a compressão, apresentando para as diferentes seções da coluna, assim 

como para os diferentes tempos de vibração, valores próximos de tempo a 50 e 500 

psi. 

A figura 33 apresenta os valores do desenvolvimento da resistência à 

compressão em 8 e 24 horas para a formulação de 800 m. 
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Figura 33 - Resistência à compressão pelo método ultrassônico para formulação de 

800 m antes e após agitação de 30 min. 

 
 

 

É observado uma alta resistência à compressão apresentada pela mistura 

seca referente à formulação de 800 m, entretanto não é visto diferenças concretas 

entre os valores de resistência à compressão entre as demais seções da coluna e a 

pasta padrão. 

A figura 34 apresenta o desenvolvimento de resistência à compressão a 50 e 

500 psi. 

Figura 34 - Resistência à compressão pelo método ultrassônico à 50 e 500 psi para 

formulação de 800 m. 
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É observado também para os tempos de resistência a 50 e 500 psi, que não 

houve diferença acentuada entre os valores apresentados pela pasta padrão e os 

valores para formulação oriundas da coluna. 

A figura 35 apresenta os valores de resistência à compressão em 8 e 24 

horas para formulação de 1200 m. 

 

Figura 35 - Resistência à compressão pelo método ultrassônico para formulação de 

1200 m antes e após agitação de 60 e 120 min. 

 

 

 

É possível observar com relação às pastas oriundas da coluna que tanto para 

o tempo de vibração de 60 minutos como para o tempo de vibração de 120 minutos 

as pastas apresentaram um comportamento semelhante, sendo as seções das 

extremidades as que apresentaram os maiores valores de resistência à compressão, 

enquanto que as patas oriundas da seção intermediária “B” tiveram os menores 

valores. Segundo Mehta e Monteiro (2008) os silicatos compõem aproximadamente 

75% do cimento Portland comum e tem um papel importante nas características de 

endurecimento (taxa de desenvolvimento da resistência). Logo esses maiores 

valores de resistência das pastas oriundas das seções das extremidades podem 

está associado há uma maior concentração das fases C3S e C2S. 
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A figura 36 apresenta os valores do desenvolvimento da resistência à 

compressão a 50 e 500 psi. 

 

Figura 36 - Desenvolvimento da resistência à compressão a 50 e 500 psi para 

formulação de 1200 m padrão, e após agitação de 60 e 120 min. 

 

 

 

Observa-se na figura 36, tanto a pasta padrão como as pastas provenientes 

da coluna apresentam valores semelhantes entre si. Um fator interessante a ser 

observado é que as pastas provenientes da seção “B” adquiriram uma resistência 

pequena com 24 horas (Figura 35) apresentando assim um maior tempo para 

atingirem 50 e 500 psi. Logo esse evento pode ser justificado pela maior 

concentração no cimento oriundo dessa seção de fases provenientes dos silicatos 

como a fase C2S, sendo este composto responsável por uma menor resistência 

inicial (1 a 28 dias) quando comparados com um cimento com alto teor de C3S 

(MEHTA, MONTEIRO, 2008).  
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5 CONCLUSÕES 

Após uma análise dos resultados conclui-se que a mistura seca formulada 

para as profundidades de 400 a 1200 m, não apresentou diferenças significativas em 

nenhuma das propriedades medidas junto aos testes API, que comprovaram 

semelhanças entre a pasta otimizada e as oriundas da coluna. Logo se tem um 

indicativo para efeito prático que um possível transporte da mistura seca das bases 

das companhias de cimentação até o campo, não afetaria as propriedades finais da 

pasta de cimento. 

 É visto que o tamanho de partícula dos materiais empregados nesse estudo 

apresentaram valores entre duas e onze vezes maiores quando comparados ao 

cimento. Esse foi um fator preponderante para que os aditivos introduzidos ficassem 

aprisionados junto com as partículas de cimento, não havendo, portanto, uma 

mudança na distribuição dos componentes da mistura após a vibração.  

 As propriedades reológicas como o limite de escoamento aquecido e 

ambiente apresentaram uma diferença máxima de ± 3 lbf/100pé² das pastas da 

coluna em comparação com a pasta padrão. Ou seja, essa mínima diferença pode 

ser considerada sem relevância, uma vez que os resultados são obtidos a partir de 

uma leitura ótica (sem precisão). Logo é razoável aferir que não houve diferenças 

nos valores de limite de escoamento das pastas após vibração. Para a pasta de 

400m, por exemplo, a pasta padrão obteve um valor de 8 lbf/100pé², enquanto que 

as pastas da coluna apresentaram após vibração valores na ordem de                      

8 ± 2 lbf/100pé².  A faixa aceitável para o teste de limite de escoamento é de até     

70 lbf/100pé². Já a viscosidade plástica das pastas após vibração apresentaram 

valores bem próximos dos observados nas pastas padrões, tendo uma variação 

máxima de 18 cP medido no teste a temperatura ambiente para a profundidade de 

1200 m, o que representa nesse caso uma variação de 9,6 % do valor medido na 

pasta padrão, ou seja, está dentro do limite aceitável, que é de ±30 cP a partir da 

pasta otimizada (padrão). Logo é prudente concluir que não houve diferença 

significativa na viscosidade plástica das pastas após vibração.   

No teste de tempo espessamento foi constatado que as pastas oriundas da 

coluna apresentaram valores bem próximos de 50 e 100 Uc em comparação com a 

pasta padrão. A pasta de 1200 m foi a que apresentou a maior diferença das pastas 

oriundas da coluna em comparação com a pasta padrão, sendo essa diferença de 
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14 % medida em 50 Uc, o que não significa que houve uma mudança na distribuição 

dos componentes secos da mistura após vibração, pois a maior diferença 

encontrada nas pastas oriundas da coluna para a profundidade de 1200 m foi de 5% 

para 50 e 100 Uc. Ou seja, considerando a margem de erro para este ensaio, 

concluísse que não houve mudanças significativas no tempo de espessamento das 

pastas após vibração. 

 Na resistência à compressão pelo método ultrassônico é observado que os 

aditivos introduzidos nesse estudo, assim como o tempo de vibração da coluna não 

tiveram influência nos valores medidos, que se justificam pelas medidas próximas de 

resistência obtidas através das pastas da coluna em comparação com as pastas 

padrões.  
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Para um entendimento mais abrangente do comportamento das misturas 

secas sob vibração, os seguintes estudos são sugeridos: 

 

 Aplicação de um estudo similar visando atender as operações de squeeze. 

Para as operações de squeeze são requeridos uma menor quantidade de 

cimento, além dos parâmetros laboratoriais que são medidos junto aos testes 

API mudarem. 

 Estudar o processo vibracional utilizando quantidades maiores de mistura. 

Nesse estudo foi utilizada uma coluna feita com tubos de PVC, que visou 

simular um caminhão que transporta a mistura seca das bases de cimentação 

até o campo. Logo é interessante estudar o comportamento da mistura seca 

quando são introduzidas quantidades maiores de mistura, como por exemplo, 

preparar uma quantidade de mistura que preencha pelo menos 1/3 de um silo 

real, e que posteriormente seja transportada por um caminhão grande que 

caiba essa quantidade de mistura por tempos similares aos aplicados nesse 

estudo. Feito isso, coletar amostras de pontos diferentes do caminhão e 

submeter aos testes laboratoriais. 

 Aplicar um tempo de vibração maior que duas horas. 

Nesse estudo foi aplicada uma variação no tempo de vibração entre 30 e 120 

min, que visou simular o transporte da mistura seca das principais bases de 

cimentação para as principais sondas de perfuração. A aplicação de tempos 

maiores, além de simular um maior tempo de transporte, terá a possibilidade 

de observar como é o comportamento da mistura seca após a compactação 

máxima das partículas de cimento. 
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