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INVESTIGAÇÃO DO ESTADO DE ADERÊNCIA EM 

REVESTIMENTOS DE TUBOS METÁLICOS UTILIZANDO 

PARÂMETROS MODAIS VISANDO APLICAÇÃO A POÇOS DE 

PETRÓLEO 

 

RESUMO 
Poços de petróleo são constituídos de diversos tipos de revestimentos metálicos, 

podendo atingir profundidades de até 5000 m. À medida que são lançados esses 

revestimentos, surge um espaço anular que necessita ser preenchido para dar 

sustentação ao sistema completo e proteger o revestimento de substâncias inerentes ao 

ambiente do poço. Esse preenchimento é realizado por meio de processo de cimentação, 

com bombeamento de uma pasta composta essencialmente de água, cimento e aditivos, 

constituindo uma bainha ao redor do revestimento. Diversos acontecimentos como, 

variações de pressão e temperatura, vibrações provocadas por cargas explosivas 

aplicadas dentro do poço e migração de substâncias indesejáveis na interface 

revestimento metálico/bainha de pasta de cimento podem prejudicar a qualidade da 

ligação entre o revestimento metálico e a bainha de pasta de cimento. Especificamente, 

substâncias como cloreto de sódio (NaCl) e óleo podem se infiltrar nessa interface, 

interferir na aderência refletindo no funcionamento do poço. Desta forma este trabalho 

teve como objetivo principal investigar o comportamento da condição de aderência da 

interface revestimento metálico/bainha de pasta de cimento, através de testes modais. 

Para esta investigação foram aplicados testes modais em amostras moldadas com tubos 

metálicos revestidos parcialmente por uma pasta de cimento No experimento foram 

adotadas três condições de contato: sem substância na superfície nos tubos, com a 

substância NaCl na superfície dos tubos e com a substância óleo na superfície dos tubos. 

Foi observado que a presença dessas substâncias afetou os parâmetros modais 

freqüência natural e razão de amortecimento e, por conseqüência, afetou a condição de 

aderência. Esta última foi avaliada através do valor de constante elástica de mola (K), 

inserida na interface, nos modelos numéricos desenvolvidos para representar o 

fenômeno. Concluiu-se também que o uso desta técnica é viável para avaliação de 

aderência neste tipo de sistema. 

Palavras Chave: Aderência, Teste Modal, Poço de Petróleo. 



 
 
 

 

 

 

INVESTIGATION OF THE CONDITION OF BOND IN STEEL 

CASING USING MODAL PARAMETERS AIMING  

APPLICATIONS IN OIL WELLS 

 

ABSTRACT 
Oil wells may be as deep as 5000 m and consist of several types of casing. As these 

casings are cast in place, there is an annular space that needs to be filled to support the 

whole system and protect the metallic tubes against substances present in the 

environment of the well. This process is accomplished through cementing, by pumping 

a paste composed mainly of water, cement and additives. Various events such as 

variations in pressure and temperature, vibrations caused by explosive charges applied 

in the well and migration of undesirable substances in the interface casing/sheath of 

cement paste can impair the quality of the bond between the metallic coating and the 

sheath of cement paste.Specifically substances such as NaCl and oil can seep into this 

interface and interfere with the bond. This reflects in the operation of the well. This 

work aimed investigating the behavior of the condition of bond of the interface 

casing/sheath of cement paste, through modal tests. For this investigation modal tests 

were carried out on samples molded with metal pipes coated partially by a cylinder of 

cement paste and three contact conditions were simulated: no treatment on the surface 

of the pipes, treatment with NaCl and with oil. It was observed that the presence of 

these substances affects the modal parameters natural frequency and damping ratio and 

consequently affect the condition of bond, identified by the value of an elastic spring 

constant (K), inserted at the interface from a numerical model developed to investigate 

the phenomenon. It was also observed that the employed technique is sensitive to 

changes in adhesion at the interface metal tube / sheath of cement paste. 

Keywords: Bond, Modal Test, Oil wells 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A evolução na exploração comercial do petróleo inicialmente relacionou-se 

com avanço nos processos de perfuração de poços. À medida que iam sendo perfurados 

poços mais profundos, mais jazidas poderiam ser exploradas e com mais êxito. Em 

1859, nos Estados Unidos, perfurou-se um poço com 21 m de profundidade com 

produção diária de 2 m3 de óleo. Em 1900, no mesmo país, através de processo rotativo, 

foi encontrado óleo à profundidade de 354 m. Nos anos seguintes, com a melhoria das 

técnicas de confecção das brocas de perfuração, foi possível perfurar poços com até 

1000 m de profundidade (THOMAS, 2004). 

Entre as décadas de 70 e 90, aconteceram grandes avanços tecnológicos no 

aprimoramento de dispositivos de aquisição, processamento e interpretação de dados 

sísmicos, recuperação e descoberta de jazidas e redução nos custos de exploração e 

produção, tornando o petróleo um produto cada vez mais relevante na economia 

mundial. Atualmente os poços petrolíferos podem tanto chegar à profundidade de até 

5000 m como também serem explorados nas condições mais adversas possíveis, como 

nas recentes descobertas sob 2000 m de camada de sal. 

Os poços para exploração de petróleo são constituídos, geralmente, de diversos 

tipos de revestimentos metálicos, sendo cada um utilizado em função da profundidade 

que atinge ao longo da perfuração. Estes revestimentos são designados por condutores, 

de superfície, intermediários, produtor e o liner. A função destes revestimentos, entre 

outras, é dar sustentação aos equipamentos utilizados no processo de perfuração e 

produção do poço e permitir que o óleo ou gás cheguem até a superfície (NELSON, 

1990).  

À medida que vai sendo lançado o revestimento metálico surge um espaço 

anular que necessita ser preenchido para dar sustentação ao sistema completo. Esse 

preenchimento é realizado através de processo de cimentação, que consiste no 

bombeamento de uma pasta composta essencialmente de água, cimento e aditivos e tem 



 
 
 

 

como funções principais a vedação desses espaços, proteção contra processos corrosivos 

e outros problemas que podem comprometer a qualidade do poço (NELSON, 1990). 

Mesmo com toda tecnologia desenvolvida para tornar o conjunto revestimento 

metálico/bainha1 de pasta de cimento resistente a ataques, sua deterioração surge do 

processo de operação do poço. Diversos acontecimentos permitem que isso ocorra, tais 

como variações de pressão e temperatura, vibrações provocadas por cargas explosivas 

aplicadas no processo de canhoneio2 e migração de substâncias indesejáveis na interface 

revestimento metálico/bainha de pasta de cimento.  

Esses acontecimentos podem ocasionar perda do isolamento hidráulico na 

interface desse sistema, ou seja, o revestimento metálico se desprende da bainha de 

pasta de cimento (CARPENTER et al., 1992). Esse isolamento hidráulico é fundamental 

para o funcionamento adequado do poço e permite que o mesmo produza com economia 

e eficiência. No momento em que ocorre algum tipo de problema com a aderência entre 

esses dois materiais, essa vedação é comprometida e o desempenho do poço é 

diretamente afetado, comprometendo assim a produtividade do mesmo.  

Desta forma é necessária a verificação periódica da integridade estrutural dos 

poços, verificando a condição de aderência na interface revestimento metálico/ bainha 

de pasta de cimento. Essa verificação da condição de aderência na interface é realizada 

periodicamente através de testes não-destrutivos. Esta modalidade de ensaio é muito 

difundida por fornecer respostas sem causar dano à estrutura testada. GROSMANGIN 

et al. (1961) e PARDUE e GOLLWITZER (1963) desenvolveram o princípio básico e 

que deu origem à técnica mais utilizada na verificação da condição de aderência em 

poços de petróleo. 

Neste ensaio utilizam-se sondas, e o princípio de operação é baseado na 

propagação de ondas no poço. Essa técnica acústica baseia-se na emissão de pulsos 

elétricos que são convertidos em pulsos mecânicos e se propagam por todo poço e por 

conseqüência em seus materiais constituintes. Os sinais são captados por receptores 

piezoelétricos que os levam de volta à superfície através de cabos, para processamento. 

Dentre os parâmetros comumente avaliados por estas ferramentas, destaca-se a redução 

                                                
1 termo utilizado na indústria de cimentação de poço de petróleo para se referir ao elemento estrutural e 
de isolamento que ocupa o anular e é composto de pasta de cimento endurecida. 
2 perfurações realizadas no revestimento metálico com objetivo de corrigir possíveis falhas no processo 
de colocação da pasta de cimento para preenchimento do espaço anular. 



 
 
 

 

da amplitude da onda propagada, que é proporcional à qualidade da cimentação 

(FERTL et al., 1974; FROELICH et al., 1982; DOUGLAS et al., 2007). 

CARTER e EVANS (1964) apontaram a importância de realização de estudos 

mais precisos nessa interface e realizaram testes de arrancamento para verificação da 

tensão de aderência em protótipos confeccionados com tubos metálicos e revestidos por 

uma camada de pasta de cimento. Antes da moldagem, as superfícies destes tubos 

recebiam tratamento superficial e os testes eram realizados para identificação da tensão 

de aderência em função do tratamento superficial. Esta técnica é até hoje utilizada como 

parâmetro para verificação da tensão de aderência na interface revestimento 

metálico/bainha de pasta de cimento.  

Por outro lado MINEAR e GOODWIN (1998) afirmam que nenhuma técnica 

acústica atual quantifica diretamente a presença ou ausência de cimento por trás do 

revestimento. O desenvolvimento de técnicas que forneçam informações mais precisas, 

tanto qualitativas como quantitativas, das condições da interface revestimento 

metálico/bainha de pasta de cimento pode preencher uma lacuna em termos do 

conhecimento no assunto. Entende-se que o conhecimento das condições dessa 

interface, aliado ao desenvolvimento de novas pastas de cimento mais aderentes e 

duráveis, pode ser bastante útil para a indústria petrolífera. 

COELHO et al. (2003) realizaram estudos utilizando modelagem em 

elementos finitos com objetivo de estudar o comportamento da bainha de pasta de 

cimento submetida a altas variações de temperatura. Os autores concluíram que a região 

mais crítica em termos de solicitação máxima na bainha ocorre nas vizinhanças do 

revestimento metálico, ou seja, na interface. 

PEREIRA (2005) avaliou a tensão de aderência da interface revestimento 

metálico/bainha de pasta de cimento em poços de petróleo utilizando testes de 

arrancamento e de compressão. Na confecção das amostras foram utilizados tubos 

metálicos sem e com tratamento superficial. O autor utilizou lixamento, hidrojateamento 

e óleo, como tratamento na superfície dos tubos. As amostras foram ensaiadas com 24 

horas e não foram submetidas a tratamentos térmicos. 

Uma metodologia de ensaio de resistência ao cisalhamento foi desenvolvida 

por FREITAS (2007). A mesma consiste em medir a força necessária para romper a 

aderência entre o revestimento metálico e a pasta de cimento após aplicação de uma 

                                                
* petróleo bruto 



 
 
 

 

carga longitudinal ao eixo, em amostras confeccionadas com dois tubos metálicos 

concêntricos (comprimento 152,40 mm, um tubo com diâmetro 26,99 mm e outro com 

diâmetro 76,22 mm) e com espaço anular preenchido por pasta de cimento. Foram 

ensaiadas amostras com superfície do tubo interno com e sem hidrojateamento e 

submetidas a variação de temperatura (100ºC, 150ºC e 200ºC). 

No que diz respeito ao desenvolvimento de novas pastas de cimento, pesquisas 

são realizadas com objetivo de tornar a bainha de pasta de cimento mais resistente a 

ataques provocados por substâncias inerentes ao poço de petróleo, como óleos e sais e 

possíveis danos causados por solicitações externas, como explosões provocadas no 

processo de canhoneio.  

Pastas de cimento mais resistentes são alternativas para tentar aperfeiçoar mais 

ainda a produção em poços petrolíferos. Adições poliméricas (biopolímero, 

geopolímero, polímeros e poliuretano) empregadas nestas pastas com objetivo de 

aumentar a sua resistência foram investigadas (MARINHO, 2004; BEZERRA, 2006; 

LIMA, 2006; FREITAS, 2008; PINTO, 2007; NASCIMENTO, 2006; NASCIMENTO 

et al., 2007; NÓBREGA et al., 2007; PINTO et al., 2007).  

A investigação da aderência e determinação da tensão de aderência entre 

materiais é bastante pesquisada em diversos campos da engenharia. Pode-se pensar em 

aderência entre metais e resinas, metais e materiais cimentícios e outros sistemas. Essas 

ligações, normalmente são compostas por um material adesivo, o material aderente, e a 

interface entre os dois. Embora seja uma camada de pequena espessura em comparação 

com as dimensões do sistema, a interface tem influencia na maioria dos problemas 

referentes às condições de aderência. No momento em que a mesma é afetada por 

qualquer fenômeno químico ou físico, o sistema, que depende dessa ligação, estará 

comprometido. 

A investigação da aderência em estruturas de concreto armado, por exemplo, 

em que há contato entre a matriz cimentícia e o aço, é feita utilizando testes destrutivos, 

sendo o mais comum, o teste de arrancamento. Através destes testes, a aderência é 

quantificada em termos de uma tensão de aderência/deslizamento, durante a aplicação 

de um carregamento estático.  

A investigação da condição de aderência em interfaces de diversos sistemas 

constituídos por materiais como, metais, cimento e resinas, utilizando testes não 

destrutivos e dentro do regime de comportamento elástico dos materiais foi realizada 



 
 
 

 

através de testes utilizando ultrassom ou vibração forçada (GIESKE e RUMSEY, 1996; 

HELLER et al., 2000; LEIDERMAN e BRAGA, 2002; GLOGLIO e ROSSETTO, 

1999; KATOH et al., 2002, SILVA, 2010). 

Parâmetros modais tais como, freqüências naturais, razão de amortecimento e 

modo de vibração foram utilizados na investigação de problemas estruturais e até 

mesmo na caracterização de materiais (GENOVESE et al., 2003; LORENZI et al. 2003; 

TORRES et al. 2006; GENOVESE et al., 2000; RESENDE, 2003). O uso de testes 

modais não só pode contribuir para o entendimento destas interações, como também 

para o desenvolvimento de testes laboratoriais eficazes na decisão da escolha de 

materiais alternativos duráveis para cimentação de poços de petróleo. 

A proposta de se analisar a interface revestimento metálico/bainha de pasta 

cimento através de testes não destrutivos apresenta viabilidade em termos da 

possibilidade de caracterização da condição de aderência sem que haja destruição da 

interface.  

Desta forma este trabalho tem como objetivo principal investigar o 

comportamento da condição de aderência da interface revestimento metálico/bainha de 

pasta de cimento através de testes modais (testes não destrutivos). Para esta investigação 

serão utilizados parâmetros modais como, freqüência natural, razão de amortecimento e 

modos de vibração. 

 

Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é contribuir para o aperfeiçoamento das 

técnicas de verificação da integridade estrutural de poços de petróleo através da 

verificação da condição de aderência entre o revestimento metálico/bainha de pasta de 

cimento, utilizando parâmetros modais (ensaios não destrutivos), visando ao 

acompanhamento da integridade estrutural de tais poços.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Verificar o comportamento da região de interface revestimento metálico/bainha 

de pasta de cimento, utilizando diferentes substâncias nas superfícies dos tubos 

metálicos; 



 
 
 

 

 Avaliar a capacidade de identificação da condição de aderência na interface 

revestimento metálico/bainha de pasta de cimento por meio desta técnica e parâmetros 

empregados, com particular ênfase na identificação do comportamento nas primeiras 

idades; 

 Comparar os resultados experimentais obtidos com modelagem numérica do 

sistema, de forma a melhor compreender e quantificar a condição de aderência da 

interface. 

 

Organização dos Capítulos 

 

A presente tese esta estruturada em mais cinco capítulos conforme descrito a 

seguir: 

No capítulo II é abordada a fundamentação teórica, descrevendo-se as 

características dinâmicas para um sistema com um grau de liberdade, com ênfase nos 

parâmetros modais razão de amortecimento e freqüência natural. São abordados, 

também, os tipos de cimentação que são realizadas nos poços e problemas que surgem 

durante o processo de operacionalização e produção de óleo e gás. Descrevem-se as 

técnicas utilizadas para avaliação da qualidade da cimentação. E por fim, aborda-se a 

aderência e seus aspectos gerais, fazendo uma revisão na literatura de pesquisas 

existentes utilizando ensaios não destrutivos para investigação da condição de 

aderência, em regime elástico. 

No capítulo III é apresentada a metodologia experimental desenvolvida para 

que os objetivos propostos sejam alcançados. 

No capítulo IV são apresentados os procedimentos utilizados para o 

desenvolvimento dos modelos numéricos. 

No capitulo V apresentam-se os resultados experimentais e numéricos e as 

discussões do trabalho. 

No capítulo VI são feitas as conclusões em função dos resultados obtidos com 

a realização dos testes experimentais e também com a modelagem numérica e por fim 

são feitas sugestões para futuros trabalhos. 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2. 1. Propriedades Dinâmicas 

 

O conhecimento do comportamento de estruturas e materiais submetidos a 

ações dinâmicas pode contribuir na identificação e predição de possíveis danos 

originários dessas ações. Nesta seção é feita uma descrição dos conceitos relacionados à 

dinâmica dos sistemas físicos desenvolvidos neste trabalho. 

 

2.1.1. Dinâmica de Sistemas com um Grau de Liberdade (S1GL) 

 

O estudo de sistemas vibratórios deve começar por sistemas simples que 

apresentem características básicas capazes de permitir a análise de uma série de 

fenômenos presentes em sistemas mais complexos. Muitos problemas de vibrações 

podem ser modelados como sistemas com um grau de liberdade, pois esses sistemas são 

capazes de representar uma reduzida parte de sistemas reais com simplicidade. 

Problemas como ressonância podem ser devidamente equacionados em sistemas de um 

grau de liberdade com posterior extensão dos conceitos para problemas de ordem maior. 

(EWINS, 1984). 

Para obtenção dos dados experimentais necessários ao desenvolvimento deste 

trabalho, foi montado um aparato experimental que simulou um sistema físico em que 

amostras foram suspensas e colocadas para vibrar na condição livre-livre. Entretanto, ao 



 
 
 

 

restringir essa vibração somente em uma direção, este sistema pode ser representado 

como um S1GL (sistema com um grau de liberdade).  

As propriedades físicas essenciais de qualquer sistema elástico linear 

submetido a carregamento dinâmico são basicamente, massa (m), rigidez (k) e 

amortecimento ( c ). No S1GL essas propriedades são representadas esquematicamente 

em um sistema físico simples (CLOUGH e PENZIEN, 1986). Na FIGURA 2.1 

apresenta-se o esquema básico desse tipo de sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.1. Sistema com um grau de liberdade (S1GL) sujeito a uma excitação. 

(adaptada de ALMEIDA, 2005). 

 

2.1.2. Análise Modal  

 

Análise modal pode ser entendida como um processo de determinação das 

características dinâmicas inerentes de um sistema na forma de freqüências naturais, 

razão de amortecimento e modos de vibração e usá-las para alimentar o modelo 

matemático deste comportamento dinâmico (HE e FU, 2001).  

Esta é importante no controle, projeto, diagnóstico e análise de vibrações. 

Através da análise modal as características dinâmicas de um sistema mais complexo 

podem ser determinadas utilizando informações de sistemas mais simples. E estas 

informações podem ser obtidas por meio de diferentes métodos tais como, experimental, 

análise numérica (SILVA, 2000). 

Diversos são os campos de aplicação da análise modal: correlação de modelos 

de elementos finitos com resultados de testes experimentais em estruturas e materiais; 

modificação estrutural; análise de sensibilidade para identificar variação de 

características físicas e detecção de danos estruturais (HE e FU, 2001). Através destes 



 
 
 

 

últimos é possível identificar e localizar danos existentes em vários tipos de materiais e 

identificar propriedades como módulo de elasticidade dinâmico. 

Os testes modais são também utilizados para detecção do desempenho do 

concreto quando submetidos a solicitações dinâmicas. Devido a sua natureza não 

destrutiva, esta ferramenta possibilita a investigação de peças estruturais reais ou de 

amostras extraídas de estruturas (TORRES et al., 2006). 

As propriedades físicas de qualquer sistema podem ser expressas em termos de 

sua massa, rigidez e amortecimento e qualquer modificação que ocorrer no sistema 

como delaminações e perda de aderência podem provocar variações nestas 

características dinâmicas (SWAMIDAS e CHEN 1995; CHANDRA et al., 1999). 

 

2.1.3. Parâmetros Modais 

 

2.1.3.1. Freqüências Naturais e Modos de Vibração 

 

As freqüências naturais representam a taxa de oscilação livre, depois de 

cessada a força que provocou o movimento do sistema. Um sistema contínuo quando 

colocado para vibrar em condição livre-livre, apresenta infinitos modos de vibração e 

infinitas freqüências naturais. Estas, por sua vez, podem ser obtidas analiticamente, 

experimentalmente ou numericamente. Isso irá depender da natureza do sistema 

analisado.  

Os protótipos analisados neste trabalho foram de geometria cilíndrica, sólida 

ou vazada. As freqüências naturais foram obtidas experimentalmente e utilizou-se a 

solução analítica para validar esses valores experimentais. Para este tipo de geometria a 

freqüência natural na direção longitudinal é obtida pela equação (2.1) (BLEVINS, 

1984).  
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onde, 

i= 1,2,3,...(ordem correspondente ao modo longitudinal de vibração)  

i= i* 



 
 
 

 

L = comprimento da peça (m) 

Ed = módulo de elasticidade dinâmico do material (N/m2) 

 = densidade do material (kg/m3). 

 

As freqüências naturais dependem das propriedades do sistema analisado 

(propriedades elásticas, geometria e densidade do material) e, portanto qualquer 

alteração em uma dessas propriedades provoca mudança nas freqüências naturais e 

modos de vibração.  

Ao obter o valor da freqüência natural em conjunto com a informação da 

massa do sistema, torna-se possível avaliar a rigidez do mesmo. Entretanto é importante 

ressaltar que, no caso de avaliação de integridade estudos realizados por diversos 

autores demonstram que é necessário o dano ao sistema ser bastante significativo para a 

rigidez do mesmo ser afetada.  

RAZAK e CHOI (2001) realizaram ensaios em vigas de concreto armado para 

verificação da influência da corrosão nas freqüências naturais e razão de amortecimento. 

Os resultados observados pelos autores mostraram que a corrosão da armadura 

influenciou tanto na freqüência natural como na razão de amortecimento. Entretanto as 

mudanças nas freqüências naturais foram mais significativas se comparadas com as 

mudanças ocorridas nas razões de amortecimento das vigas testadas, sendo então 

concluído pelos autores a freqüência natural ser mais sensível a modificações 

estruturais. 

A partir de medições realizadas em pontes de concreto e aço verificou-se que 

não é somente mudanças significativas na freqüência que caracterizaram dano nas 

estruturas analisadas. Os autores consideraram que interferências externas e técnicas de 

medições e processamento dos sinais podem influenciar nos resultados (SALAWU, 

1997). 

Outro aspecto importante no estudo de sistemas envolvendo obtenção de 

características dinâmicas de materiais compósitos, principalmente em peças contendo 

ligações, são os modos de vibração. Na situação em vibração livre-livre, há diversas 

formas de vibrar e o aparecimento de um novo modo pode ser indicador do 

aparecimento de uma falha na interface. No entanto, neste trabalho o sistema vibrou 

predominantemente na direção longitudinal e considerou-se apenas um modo de 

vibração desse sistema. Então modificações que possam ocorrer na interface 



 
 
 

 

revestimento metálico/bainha de pasta de cimento foram observadas a partir de 

variações nos valores de freqüência natural e conseqüente rigidez da região de contato. 

 

2.1.3.2. Amortecimento 

 

O amortecimento é um importante parâmetro modal no estudo de vibrações 

estruturais. Recentes estudos têm evidenciando o potencial uso do coeficiente de 

amortecimento como um parâmetro indicativo do estado de degradação do material 

(TORRES et al. 2006). Sendo assim, o uso deste parâmetro para análise da integridade 

dos poços de petróleo pode ser eficaz na seleção de matrizes cimentícias resistentes aos 

efeitos térmicos, químicos e físicos aos quais os poços de petróleo estejam expostos, 

como também identificação do processo de dissipação de energia na região de contato 

entre o revestimento metálico/bainha de pasta de cimento e relacionar essa dissipação 

com a condição de aderência. 

Os materiais cimentícios possuem distribuição de deformações internas 

bastantes complexas devido à umidade presente em seu interior e a cargas externas. 

Esse fato torna o mecanismo de amortecimento que os envolve extremamente complexo 

(SWAMY e RIGBY, 1971). O modelo de amortecimento viscoso é largamente 

empregado como forma de representar matematicamente a energia dissipada nesses 

materiais e nos sistemas compostos pelos mesmos. É assim denominado por esta força 

ser considerada proporcional à velocidade (como em um meio viscoso).  

 

2.1.3.2.1. Razão de Amortecimento 

 

A constante de amortecimento (C) dá uma indicação da relação entre a força 

de amortecimento e a velocidade relativa entre as partes em movimento de um sistema. 

Porém ela não proporciona uma visão da quantidade de amortecimento que atua sobre o 

sistema real, uma vez que uma força de amortecimento pode ser grande para um sistema 

e pequena para outro, dependendo, fundamentalmente das massas envolvidas e da 

rigidez. Define-se, portanto a razão de amortecimento como a relação entre o 

amortecimento do sistema (C) e a constante de amortecimento crítico (CCR) como se 

verifica na equação (2.2). (THOMSON, 1993). 
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                                                                                                                       (2.2) 

O amortecimento crítico (CCR) é dado de acordo com a equação (2.3) 

mCCR ..2                                                                                                                 (2.3) 

onde, 

 

= freqüência circular natural não amortecida, do sistema (rad/s) 

m = massa do sistema (kg) 

 

2.1.3.2.2. Obtenção da Razão de Amortecimento 

 

Em sistemas com 1GL, a avaliação da massa e da rigidez é simples. No 

entanto o mecanismo de perda de energia (amortecimento) é mais complexo. Por este 

motivo, a razão de amortecimento é avaliada por métodos experimentais (CLOUGH e 

PENZIEN, 1986).  

Diversos são os procedimentos para obtenção dessa razão. Estes são divididos 

em dois grupos: se a resposta do sistema está em função do tempo ou se a resposta está 

em função da freqüência. Considerando as respostas em função do tempo têm-se os 

métodos do Decremento Logarítmico e o método de Perda de Energia por Ciclo. Para a 

análise realizada no domínio da freqüência têm-se os métodos da Amplificação 

Ressonante e método do Half Power (largura de meia potência). Nesta seção serão 

descritos os métodos baseados no domínio da freqüência e adiante utilizados no 

processamento dos resultados experimentais. 

 

2.1.3.2.2.1. Método da Amplificação Ressonante 

 

Neste método, a razão de amortecimento () pode ser determinada a partir da 

amplitude da função de resposta em função da freqüência (FIGURA 2.2). Pode-se obter 

a razão de amortecimento () em um sistema de um grau de liberdade, utilizando a 

equação (2.4). 
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onde, 

 

Ao= amplitude estática 

Amáx= amplitude máxima do sinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.2 Curva da resposta em freqüência. (adaptada de CLOUGH e PENZIEN, 

1986). 

 

2.1.3.2.2.2. Método do Half Power  

 

Esse método é baseado também no espectro de resposta. A razão de 

amortecimento () é medida em função da largura dessa curva, para 
2

1  do valor 

máximo do valor de amplitude de resposta. 

Utilizando as informações obtidas na FIGURA 2.2, obtem-se a razão de 

amortecimento para um sistema com um grau de liberdade, utilizando a equação (2.5). 

 

                                                                                                                                          

(2.5) 100*)
)(
)((

12

12

FF
FF








 
 
 

 

onde, 

 

F1 e F2 são as freqüências correspondentes à amplitude de Half Power. 

 

2.2.CIMENTAÇÃO DE POÇOS  

 

Nesta seção será feita uma descrição da cimentação e todos os conceitos que a 

envolvem. Inicialmente é feita uma descrição da estrutura básica do poço utilizado para 

exploração de óleo e gás. Em seguida a cimentação é definida, com descrição de seus 

tipos, passando pelos problemas que podem ocorrer relacionados com o processo de 

cimentação durante a vida útil do poço de petróleo, até chegar às técnicas utilizadas para 

identificá-los. São abordados também os tipos de substâncias presentes em um poço de 

petróleo e sua relação com a eficácia de funcionamento do mesmo. 

 

2.2.1 Poço para Exploração de Óleo e Gás - Estrutura Básica  

 

A construção de um poço de petróleo, consiste basicamente de duas fases : 

perfuração e completação. A perfuração é realizada através da aplicação de peso e 

rotação de brocas com circulaçao de fluido, atravessando a rocha até atingir a 

profundidade desejada. Os fragmentos de rochas que surgem nesse processo são 

removidos continuamente através do fluido. Ao atingir a profundidade desejada, a 

coluna de perfuração é retirada do furo e uma coluna de revestimento é descida no poço.  

Na FIGURA 2.3 pode-se observar o esquema básico de um furo perfurado 

atravessando diversas camadas de rocha e o revestimento metálico inserido no mesmo, 

gerando assim o espaço anular entre os dois, que posteriormente receberá a camada de 

pasta de cimento.  

 

 

 

 

 

                                                
etapa seguinte à perfuração, que consiste em um conjunto de operações destinadas a equipar o poço para 
produzir. 



 
 
 

 

 
FIGURA 2.3. Detalhe do furo perfurado na rocha, colocação da coluna de revestimento 

metálico e espaço anular gerado. 

 

O poço é perfurado em fases, cujo número depende das características das 

zonas a serem perfuradas e da profundidade final prevista. Cada uma dessas fases é 

concluída com a descida de uma coluna de revestimento metálico. Geralmente o número 

de fases são três ou quatro, podendo chegar a oito, em alguns casos. O comprimento 

dessas colunas é determinado em função das pressões no interior da rocha perfurada e 

possíveis fraturas que possam ocorrer ao longo da camada de rocha (THOMAS, 2004). 

Na FIGURA 2.4 apresenta-se um esquema básico em que se observam os principais 

tipos de revestimentos metálicos presentes no poço de petróleo. 

O revestimento condutor, como se observa, atinge pequenas profundidades, de 

até 175m, e tem como básica função sustentar as paredes das camadas mais superficiais 

do solo. O segundo tipo de revestimento (de superfície) protege aqüífero e rochas 

encontradas a profundidades de até 800m (BURDYLO e BIRCH, 1990, MITCHELL et 

al., 1998). 

O principal revestimento metálico presente no poço é o revestimento de 

produção. Este tem função de isolar o reservatório de fluidos indesejáveis presente na 

formação e em outras zonas que compõem o poço e, como o próprio nome sugere, 

permite que ocorra a retirada do óleo ou gás da jazida, através de uma coluna de 

produção que é lançada em seu interior.  

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.4. Principais tipos de revestimentos metálicos presentes em um poço de 

petróleo (adaptado de THOMAS, 2004). 

 

Os poços são perfurados preferencialmente de forma vertical, no entanto não 

existe um poço rigorosamente vertical. Estes podem se desviar naturalmente, no 

máximo em 5º, de seu eixo vertical e podem se desviar intencionalmente de sua 

trajetória, para atingir objetivos que não se encontram diretamente abaixo da sua 

localização na superficie como, formações produtoras que estejam abaixo de locais 

inacessíveis, desviar de acidentes geológicos como salinas e falhas e perfurar vários 

poços de um mesmo ponto (THOMAS, 2004; COOPER e BIRCH, 1990; 

ECONOMIDES et al., 1998 ).  

Os poços quando mudam de direção podem ser horizontais, possuindo um 

trecho reto que é perfurado horizontalmente dentro da zona produtora, podem ser de 

longo alcance e podem ser multilaterais, que são poços ramificados a partir de uma 

mesma localização na superfície (FIGURA 2.5). 

 

 

 

                                                
nesse caso o objetivo pode estar afastado até 10 km. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.5. (a) poços multilaterais e (b) poços horizontais (adaptada de TISSER, 

2004). 

 

2.2.2. Cimentação 

 

A completação tem reflexos em toda vida produtora do poço e envolve custos, 

fazendo-se necessário um planejamento criterioso das operações e uma análise 

econômica cuidadosa. Dentro desse processo a etapa mais importante é a cimentação do 

espaço anular formado entre o revestimento metálico e a parede rochosa do poço.  

Após a descida de cada coluna de revestimento, geralmente o espaço anular 

que surge entre a tubulação de revestimento e as paredes do poço necessita ser 

preenchido, de modo a fixar a tubulação e evitar que haja migração de fluidos entre as 

diversas zonas permeáveis atravessadas pelo poço. 

A cimentação é o processo que consiste em preencher, com uma pasta de 

cimento, o espaço anular existente entre a coluna de revestimento metálico e a formação 

rochosa (RAVI e MORAN, 1998). Esse processo se dá com o bombeio de pasta de 

cimento a uma pressão que permita o deslocamento por todo espaço anular até atingir a 

superfície.  

O procedimento de cimentação é realizado tanto para poços verticais como 

para poços direcionais. Nestes últimos, a região mais crítica no processo de cimentação 

é a junção entre a parte vertical do revestimento metálico e a parte que mudou de 

direção. Esta é uma área bastante solicitada por esforços mecânicos. 

 

2.2.2.1. Cimento 



 
 
 

 

A API (American Petroleum Institute) define cimento como aglomerante 

hidráulico obtido pela moagem de clínquer portland com adição, durante a moagem, de 

pequena quantidade de sulfato de cálcio (gesso) para regular o tempo do início de 

hidratação dos componentes (tempo inicial de pega). O cimento Portland é o material 

mais utilizado para cimentação de poços devido a qualidades bem difundidas desse 

material em desempenho de obras de engenharia. 

 

2.2.2.1.1. Classificação dos Cimentos 

 

 Especificações para cimentos utilizados em poços de petróleo foram 

estabelecidas pela API, pois as condições a qual o referido cimento está exposto são 

muito diferentes das encontrados em aplicações nas construções convencionais. Essas 

classes são designadas pelas letras de A até H, em função da composição química do 

clínquer, que deve estar adequada à profundidade e à temperatura dos poços 

(MICHAUX et al., 1990). A seguir apresenta-se essa classificação.  

 

Classe A – corresponde ao cimento Portland comum, usado em poços de até 1830 m 

de profundidade. Atualmente o uso deste está restrito à cimentação de revestimento de 

superfície; 

 

Classe B – para poços de até 1830 m, quando é requerida moderada resistência aos 

sulfatos; 

 

Classe C – também para poços de 1830 m, quando é requerida alta resistência inicial; 

 

Classe D - Para uso em poços de até 3050 m, sob condições de temperatura 

moderadamente elevadas e altas pressões; 

 

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

temperatura elevadas; 

 

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

altas de pressão e temperatura; 



 
 
 

 

Classe G e H – para utilização sem aditivos até profundidades de 2440 m. As classes 

G e H são as mais utilizadas atualmente na indústria do petróleo, inclusive no Brasil; 

 

2.2.2.2 Tipos de Cimentação 

 

2.2.2.2.1. Cimentação Primária 

 

A cimentação primária é a principal cimentação realizada em um poço de 

petróleo e acontece logo após a descida de cada coluna de revestimento. Consiste no 

bombeamento da pasta de cimento no espaço anular entre o revestimento metálico e a 

formação rochosa do poço.  

O principal objetivo desse procedimento é isolar a zona produtora do poço de 

substâncias como fluidos indesejáveis e gases (NELSON, 1990; THOMAS, 2004; 

PELIPENKO e FRIGAARD, 2004). Para isto é necessário que a bainha de pasta de 

cimento, que surge após o endurecimento da pasta, esteja completamente aderida na 

região de contato com o revestimento metálico. Com o endurecimento, essa bainha de 

pasta de cimento adquire resistência e permite que o poço resista a operações como 

excitações externas, perfurações, processo de produção e intervenções, que ocorrem 

durante sua vida útil (NELSON, 1990, LÉCOLIER et al., 2007). 

 

2.2.2.2.2. Cimentação Secundária 

 

Denomina-se cimentação secundária ao processo que ocorre, se necessário, 

após a cimentação primária com objetivo de corrigí-la. A decisão quanto à necessidade 

ou não da correção da cimentação é tarefa de grande importância, pois prosseguir as 

operações, sem o devido isolamento hidráulico entre as formações permeáveis, pode 

resultar em danos ao poço.  

As principais operações de cimentação secundária que podem ser realizadas 

em poços de petróleo são: a recimentação e a compressão de cimento. A recimentação é 

o bombeio da pasta de cimento no espaço anular quando esta não alcança a altura 

prevista em projeto ou acontece canalização de pasta para o interior da formação 

rochosa. Para realização dessa operação o revestimento metálico é canhoneado em dois 

pontos, abaixo e acima do trecho de interesse. Quando não é possível essa circulação 



 
 
 

 

pasta de cimento, realiza-se a outra operação de cimentação secundária que é a 

compressão de cimento visando corrigir defeitos localizados na cimentação primária ou 

sanar vazamentos na coluna de revestimento. 

A recimentação e a compressão de cimento somente são possíveis se forem 

feitas perfurações realizadas no revestimento metálico, denominadas canhoneios. Essas 

perfurações ocorrem por meio de explosões no sistema completo e que podem provocar 

vibrações excessivas no poço. 

 

2.2.2.3. Testes Realizados Após a Cimentação Primária 

 

Um dos principais objetivos da cimentação primária é fornecer o isolamento 

hidráulico entre as diversas camadas permeáveis, vedando completamente o espaço 

anular existente entre o revestimento metálico e a formação rochosa, impedindo a 

migração de óleo e gás através da interface. A continuidade das operações no poço sem 

a observação deste requisito pode gerar problemas ao poço como produção de fluidos, 

tais como água, devido à proximidade dos contatos óleo/água ou gás/óleo (THOMAS, 

2004).  

Testes hidráulicos podem ser realizados após a cimentação primária, quando 

zonas que contém água são localizadas perto da jazida de óleo ou de gás ou após a 

cimentação secundária para verificar se as perfurações realizadas através dos 

canhoneios estão devidamente seladas e o isolamento hidráulico está garantido. 

Diversas técnicas existem para realização destes testes. Entretanto, os mais comuns são 

os Testes de Pressão e os Dry Testing (JUTTEN e MORRISS, 1990). Estes são 

denominados hidráulicos por investigarem a eficácia do isolamento hidráulico. 

Os testes de pressão são os mais comuns e são geralmente executados depois 

que toda cimentação do revestimento de superfície ou do revestimento intermediário 

ocorrem. A pressão interna no revestimento é aumentada até a pressão máxima que o 

revestimento que está na parte mais inferior do poço suportaria. Se este não suportar 

essa pressão aplicada, há indicação de problemas na cimentação realizada e, portanto 

requer realização do trabalho de cimentação secundária, antes de iniciar a produção no 

poço. 

                                                
 testes secos 



 
 
 

 

Os testes secos são especialmente aplicados para avaliar o isolamento 

fornecido pela pasta de cimento depois de realizadas as operações de compressão de 

cimento e também após o fechamento do topo do revestimento tipo liner# 

Em síntese, os dois procedimentos usados para verificação do isolamento 

hidráulico utilizam como parâmetro indicador a variação de pressão no interior do 

revestimento metálico. Essa variação pode ser um indicador de boa ou má cimentação 

realizada, seja ela primária ou secundária. 

 

2.2.2.4. Falhas na Cimentação Primária 

 

Depois de realizado o trabalho de cimentação primária e realizados os testes 

hidráulicos, entende-se que o poço estaria pronto para funcionar. No entanto, há 

potenciais problemas como, áreas que não estejam cimentadas, contaminação por gases, 

óleos e sais, áreas em que a pasta de cimento tenha perdido água antes de encerrado 

processo de hidratação, que podem surgir após o processo de operacionalização do 

poço. Na FIGURA 2.6 observa-se alguns tipos de problemas ocorridos na interface 

revestimento metálico/bainha de pasta de cimento. 

Esses problemas podem ser mais freqüentes quando é necessário mudar a 

direção do poço para que a camada produtora seja atingida, visto que a cimentação em 

regiões onde o revestimento metálico possui inclinação pode se tornar mais difícil. Isso 

mostra a necessidade de se executaram cimentações que tenham resistência mecânica e 

durabilidade adequada exatamente nessas áreas, pois vazamentos provenientes de 

possíveis trincas podem interferir na produção do poço (BEZERRA, 2006). 

 

2.2.2.5. Técnicas Utilizadas para Avaliação da Qualidade da Cimentação – 

Princípio de Funcionamento 

 

As técnicas utilizadas na avaliação da qualidade da cimentação relacionam-se 

com os conceitos de propagação, formas e de tipos de ondas. Essas técnicas permitem 

avaliar a qualidade da cimentação na interface revestimento metálico/ bainha de pasta 

de cimento e a possibilidade de migração de fluidos, como também interpretação da 

aderência nessa interface. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.6. Detalhe de falhas na cimentação primária. (adaptada de THOMAS, 

2004). 

 

A principal ferramenta nessa avaliação é o Cement Bond Log (CBL). Na 

FIGURA 2.7 mostra-se a configuração típica de funcionamento desta ferramenta. Essa 

técnica de avaliação da qualidade da cimentação foi primeiramente proposta por 

GROSMANGIN et al. (1961).  

Como se pode observar na FIGURA 2.7 há um transmissor (T) e dois 

receptores piezoelétricos (R). O primeiro receptor está a 914 mm do transmissor e o 

segundo receptor a 1524 mm do transmissor. As ondas refratadas na formação rochosa 

são mostradas através do percurso ABCDEFG. Ondas planas são mostradas a esquerda 

da figura e são geradas por ondas compressionais, indicadas pelo percurso TH que 

excitam o revestimento metálico. 

A onda emitida pelo transmissor reflete e é refratada seguindo a Lei de Snell. 

Partindo desse princípio, o ângulo de incidência da mesma varia de 0 a 45º e quando 

outro material é atingido ocorre mudança na direção de propagação (ângulo de 

refração). Esse ângulo pode ficar entre 0 e 90º. Quando é exatamente 90º, denomina-se 

ângulo crítico de refração, não sendo captado pelos receptores, pois a onda se propaga 

na superfície do revestimento metálico. Para valores próximos a 90º, o sinal emitido é 

captado pelos receptores sendo a partir daí levado à superfície através de cabos, 

armazenado e processado (MINEAR e GOODWIN, 1998). 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.7. Esquema de funcionamento da ferramenta CBL. (adaptada de MINEAR 

e GOODWIN, 1998). 

 

Com esse processamento têm-se informações da atenuação e do tempo de 

trânsito do sinal gerado pelo transmissor. No que diz respeito a atenuação, a partir da 

variação de amplitude do sinal obtém-se este dado de acordo com a equação (2.4) 

(NELSON e DRECQ,1990) 

 

                                                                                                                                     (2.4) 

 

onde, 

 

 =atenuação  

1x = distância entre o transmissor e o receptor 

1A = amplitude que chega ao receptor 

oA = amplitude do sinal do transmissor 

 

oA
A

x
1

1

log20




 
 
 

 

Esses valores de atenuação estão relacionados com a impedância acústica do 

material aderido ao revestimento metálico, ou seja, quanto maior a impedância acústica 

do material aderido ao revestimento metálico maior será a atenuação da onda. Segundo 

THOMAS (2004), a atenuação produzido pela aderência do cimento ao revestimento 

depende da resistência à compressão do cimento, do diâmetro e espessura do 

revestimento metálico e do percentual da circunferência cimentada. 

No que diz respeito ao tempo de trânsito, o mesmo é o tempo gasto na 

propagação do sinal desde o momento que é emitido pelo transmissor até chegar ao 

receptor e é representado pelos percursos TA, RI, RG e TH (FIGURA 2.7). O sinal é 

detectado pelo receptor e essa detecção é influenciada pela posição da ferramenta dentro 

do poço no momento da medição do sinal e pela presença ou ausência de pasta de 

cimento por trás do revestimento metálico.  

Outro parâmetro importante estudado é o índice de aderência (BI). Este foi sugerido 

originalmente por GROSMANGIN et al. (1961), onde foi proposta uma forma de 

quantificar o quanto o espaço anular está preenchido por cimento. O mesmo é dado pela 

equação (2.5) 
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                                                                                                          (2.5) 

 

onde, 

 

fpA  = amplitude medida com revestimento metálico sem cimentação  

100A  = amplitude medida com revestimento metálico completamente cimentado 

A = amplitude medida em qualquer profundidade. 

 

2.2.2.6. Presença de Cloreto de Sódio (NaCl) e Óleo na Interface Revestimento 

Metálico/Envoltória de Pasta de Cimento 

 

2.2.2.6.1. Cloreto de Sódio e Cimentos Especiais para Poços de Petróleo. 

 

Cimentos com quantidades significativas de sais, como o cloreto de sódio 

(NaCl) e cloreto de potássio (KCl), são comumente utilizados na preparação de pastas 



 
 
 

 

para cimentação de poços de petróleo. Entretanto, o NaCl é mais utilizado devido a três 

razões principais: (a) situações em que a quantidade de água doce é insuficiente para o 

processo de mistura da pasta de cimento, como em cimentação de poços em mar 

(offshore), onde nesse caso utiliza-se a própria água do mar na mistura das pastas; (b) os 

sais podem ser usados também como aditivos em preparo de pastas, podendo funcionar 

como aceleradores e retardadores de pega, dispersantes, dependendo da composição de 

cada pasta e das condições da rocha a ser cimentada, (c) cimentação em regiões com 

grande quantidade de camadas de rochas salinas (NELSON e DRECQ,1990). 

Essas regiões com extensas camadas de sal, podendo chegar a quilômetros de 

espessura, são bastante problemáticas quando da realização dos trabalhos de 

cimentação. As pastas de cimento, ainda no estado fluído, podem dissolver grandes 

quantidades desse maciço de sal, resultando em modificações nas suas propriedades 

mecânicas antes de seu completo endurecimento, interferindo no processo de 

cimentação primária. Desta forma a adição de cloreto de sódio como aditivos na pasta 

de cimento pode ser utilizada como tentativa de reduzir esses problemas, funcionando 

como aceleradores, retardadores e até mesmo dispersantes, dependendo da composição 

da pasta. 

Percebe-se, portanto, o uso extensivo do cloreto de sódio no processo de 

preparo de pastas de cimento como forma de adequação a situações específicas no que 

diz respeito a características do poço. No entanto, faz-se necessário estudos mais 

específicos do comportamento dessa substância na interface revestimento 

metálico/bainha de pasta de cimento, visto que grande parte das pesquisas existentes diz 

respeito ao desempenho da pasta na presença desta substância e poucos estudos se 

referem à interferência do cloreto de sódio na interface. 

O cloreto de sódio pode interferir de forma positiva na interface revestimento 

metálico/bainha de pasta de cimento, aumentando a resistência da pasta de cimento em 

contato com o revestimento metálico e conseqüentemente aumentando a aderência nessa 

região. Esse fato ocorre porque essa substância tem a propriedade de aumentar as 

reações de hidratação do cimento (TAYLOR, 1990). 

 

2.2.2.6.2. Presença de Óleo na Interface Revestimento Metálico/Envoltória de 

Pasta de Cimento. 

 



 
 
 

 

O cloreto de sódio pode estar presente também nos fluidos de perfuração. 

Estes fluidos são misturas complexas de sólidos, líquidos e sais e têm em sua 

composição diversas espécies iônicas, incluindo os cloretos e também óleos (GUILLOT 

et al., 1990). São lançados juntamente com os revestimentos metálicos, no processo de 

perfuração, para fazer a limpeza e regularização das paredes do furo antes de realizada a 

cimentação.  

No entanto, mesmo com todo trabalho criterioso de retirada desses resíduos de 

fluidos antes de realizado o bombeio da pasta de cimento no espaço anular, pode ocorrer 

de resíduos contaminarem a pasta com essas substâncias e provocar interferência na 

aderência da interface revestimento metálico/bainha de pasta de cimento. 

Além de estar presente em alguns tipos de fluidos de perfuração com objetivo 

de melhorar o desempenho do mesmo na perfuração do poço, os óleos podem surgir 

também durante o processo de produção onde pode ocorrer vazamento do próprio óleo 

proveniente das jazidas para a interface revestimento metálico/bainha de pasta de 

cimento, reduzindo desta forma a vedação hidráulica nessa região e comprometendo o 

funcionamento do poço.  

 

2.3 ADERÊNCIA  

 

O principal requisito para o bom funcionamento do poço de petróleo é a 

completa vedação entre o revestimento metálico e a bainha de pasta de cimento. 

Entretanto, as solicitações a que o poço está submetido são variadas e complexas, 

provocando então modificações nas condições de contato na interface entre esses dois 

materiais. Daí a importância de se pesquisar bem esse fenômeno, considerando os seus 

diversos aspectos.  

Nesta seção, será feita uma breve discussão do que seja a condição de 

aderência, que fenômenos estão envolvidos no seu processo de formação e como se 

pode quantificar ou qualificar essa condição. São utilizados testes destrutivos e não 

destrutivos para quantificar ou qualificar. Estes últimos serão abordados nesta seção de 

forma mais aprofundada, pois foi o tipo de teste utilizado no desenvolvimento 

experimental deste trabalho. 

 

2.3.1. Condição de Aderência - Definição e Componentes Básicos  



 
 
 

 

 

PACKHAM (1992) definiu adesão como um mecanismo que existe na 

interface entre dois materiais, do mesmo tipo ou de tipos diferentes, unidos devido a 

fenômenos químicos ou físicos. E a forma usual de determinação (quantificação ou 

qualificação) dessa adesão é realizada através de uma tensão de aderência, que pode ser 

obtida através de testes destrutivos (testes de arrancamento). 

No caso do concreto armado o aço fica imerso em um material cimentício 

(concreto) e cujo desempenho estrutural tem relação direta com a quantificação dessa 

adesão entre os dois materiais, ou seja, quanto maior a adesão, que é dado em termos de 

força de aderência, melhor é o desempenho do concreto armado. 

As propriedades mecânicas e reológicas do concreto apresentam um 

comportamento diferente do da pasta de cimento. Entretanto o fenômeno da adesão 

pode ser estendido para a interface revestimento metálico/bainha de pasta de cimento, 

pois tanto o concreto quanto a pasta têm em comum o material cimento. 

A determinação da condição de aderência entre materiais é um fenômeno de 

natureza bastante complexa e envolve duas componentes principais: uma componente 

química e uma componente física.  

A componente química surge devido às ligações físico-químicas geradas na 

interface durante as reações de hidratação do cimento. Essa parcela é caracterizada por 

uma força de adesão, que pode ser obtida através da separação de duas superfícies 

unidas. Neste caso, verifica-se somente a existência da ligação química. 

A componente física se relaciona com a natureza das superfícies que estão 

aderidas. Manifesta-se devido à pressão transversal ou longitudinal do material sobre a 

superfície em contato (lisa ou rugosa). Pode ser determinada através de ensaios de 

arrancamento (testes destrutivos) com o rompimento das componentes químicas (força 

de adesão) e físicas (força de aderência), tendo assim determinada a tensão de aderência 

necessária para romper a interface.  

A condição de aderência, segundo BELLONCLE et al. (2007) é uma 

propriedade macroscópica e que depende de vários parâmetros microscópicos, de modo 

que devido à complexidade do fenômeno, obter aumento de adesão entre superfícies 

requer investigações. 

A espessura da camada adesiva entre dois materiais influencia na 

determinação da tensão de aderência. Essa tensão depende de um grande número de 



 
 
 

 

componentes mecânicas e de parâmetros tais como: deformações elásticas, visco 

elásticas ou plásticas dos sólidos em contato, velocidade de carga de ruptura e 

temperatura ambiente (DE BARROS, 2005). 

 

 

2.3.2. Determinação da Condição de Aderência Através de Ensaios Não 

Destrutivos – Estado da Arte 

 

Diversas situações que ocorrem em sistemas físicos envolvem 

contato/interação entre materiais. Na maioria das vezes esses materiais têm 

propriedades mecânicas distintas, tornando a investigação da condição de aderência na 

interface desses materiais bastante pesquisada para que os sistemas desenvolvidos dêem 

as respostas esperadas por seus projetistas. Esses sistemas normalmente são compostos 

por dois materiais, o material adesivo, o material aderente, e a interface entre os dois. 

É nessa região de interface que ocorre a maioria dos problemas, embora seja 

uma camada de dimensão reduzida se comparada com o resto do sistema. No momento 

em que a mesma é afetada por qualquer fenômeno químico ou físico, o sistema, que 

depende dessa ligação, estará comprometido. 

A quantificação da aderência entre barras de aço e o concreto é investigada 

geralmente através de ensaios destrutivos. Esses são denominados de testes de 

arrancamento e determinam a tensão necessária para que ocorra o rompimento da 

interface. Nesses testes, para que seja observado se uma interface está ou não bem 

aderida, é necessário ocorrer a destruição da interface entre os materiais. A partir do 

valor dessa tensão, se tem como avaliar a aderência. 

Entretanto esse tipo de teste pode fornecer resultados errôneos para essa 

condição de aderência. Segundo DAHOU et al. (2009), há dois tipos de falha de 

aderência que geralmente aparecem nos testes de arrancamento: são as falhas no próprio 

arrancamento que causam cisalhamento entre os pares de nervuras das barras de aço e 

falhas devido a fissuras que são devido à separação longitudinal do concreto em torno 

da barra. Daí a necessidade de uma ferramenta mais criteriosa para investigar a 

condição de aderência. 

A dimensão reduzida da interface torna os testes não destrutivos bastante 

eficazes na investigação de sua qualidade e caracterização dos seus constituintes, pois 



 
 
 

 

não afetam a integridade e o desempenho do sistema que está sendo analisado e, assim, 

permitem o re-ensaio do mesmo, de forma a possibilitar um constante monitoramento 

desse sistema e o acompanhamento das suas variações ao longo do tempo.  

.A utilização de testes não destrutivos na investigação da condição de 

aderência e sua quantificação ou qualificação entre materiais envolve principalmente 

testes ultrassônicos. Diversas são as interfaces investigadas utilizando ultrassom, dentre 

elas materiais cimentício/aço, material cimentício/fibras naturais e artificiais, ligas 

metálicas/resinas. 

Particularmente com relação ao metal e suas interações com outros materiais e 

até mesmo com o próprio metal, alguns trabalhos foram realizados com esse enfoque e 

observa-se que a técnica de inspeção não destrutiva é bastante eficaz quando se pretende 

obter valores quantitativos da aderência (GIESKE e RUMSEY, 1996; HELLER et al. 

2000; LEIDERMAN e BRAGA, 2002; GLOGLIO e ROSSETTO, 1999; KATOH et al., 

2002). 

As condições da superfície de contato entre materiais aderidos são 

importantes, pois devido a esse fato é que poderá ser bem delimitado os parâmetros que 

definem uma boa condição de aderência. SANTOS et al. (2009) desenvolveram um 

método de avaliação não-destrutiva in situ para controlar a qualidade da interface 

concreto/concreto. Concluiu-se que um método baseado em ultrassom pode ser usado 

para caracterizar a textura da interface de duas camadas de materiais com características 

homogêneas.  

No que diz respeito à determinação da condição aderência entre materiais 

cimentícios e materiais como aço e fibras (naturais ou artificiais), alguns estudos foram 

feitos utilizando parâmetros dinâmicos como taxa de amortecimento, freqüência natural 

e rigidez. 

O amortecimento e a freqüência foram estudados por YAN et al. (2000). Em 

seus estudos, os autores sugeriram dois mecanismos de amortecimento como forma de 

explicar como a energia de vibração é dissipada através da interface entre a matriz 

cimentícia e a fibra. Foram utilizadas amostras confeccionadas com fibras rugosas e 

lisas. Estes mecanismos foram baseados no conhecimento das superfícies dessas fibras e 

o contato existente dessas com a matriz cimentícia. Os autores observaram que o 

desfibrilamento que surge durante o processo de mistura do concreto pode ter um 

impacto significativo no amortecimento. 



 
 
 

 

Na investigação de perda de contato, fissuras e delaminações, estudos foram 

realizados utilizando técnicas acústicas, propagação de ondas e ensaios dinâmicos com 

vibrações forçadas por martelo de impacto. Alguns estudos são a seguir detalhados. 

NA et al. (2003) investigaram a degradação e separação de barras de aço do 

concreto, utilizando propagação de ondas. Amostras foram confeccionadas com 

delaminação entre barras de aço e o concreto, representada pela inserção, no processo 

de moldagem, de tubos de PVC com espessura de 3,10 mm. Estes eram retirados depois 

de certo tempo de cura, ficando um espaço entre o aço e o concreto. Daí as amostras 

eram submetidas a testes dinâmicos. Verificou-se que essa técnica mostrou-se eficiente 

na identificação do estado de degradação da interface cimento/aço. 

Testes dinâmicos usando martelo de impacto em pavimentos asfálticos para 

verificação do estado de aderência sob essa superfície foram realizados por 

SANGIORGI et al. (2003). Nas superfícies em que havia problemas de aderência nas 

camadas inferiores, a resposta, na forma de aceleração, levava mais tempo para decair, 

contrário ao ocorrido com as superfícies bem aderidas, onde esse sinal chegava a zero 

em menos tempo. 

KRUNTCHEVA et al (2004) também utilizaram martelo de impacto para 

verificação da condição de aderência entre camadas de concreto asfálticos. Através dos 

testes, tentou-se identificar um indicador direto da condição de aderência baseado na 

inspeção visual das respostas em aceleração nas superfícies e também predizer um 

parâmetro quantitativo indireto, este baseado na magnitude da função de transferência 

estimada do sinal de saída. Os resultados indicaram uma boa relação com o uso da 

técnica e a predição da aderência.  

DONSKOY et al. (2001) desenvolveram uma técnica de Modulação Vibro - 

Acústica para verificação das condições da aderência entres materiais. Está técnica é 

baseada na modulação de um sinal ultrassônico na presença de falhas tais como, 

fissuras, delaminações e perda de aderência. O resultado do sinal modulado contém 

nova componente de freqüência que se relaciona com a falha e pode ser detectada. De 

acordo com os autores, este fato é especialmente vantajoso para investigar redução na 

integridade estrutural. 

Uma das características principais da interface e que pode ser relacionada com 

a condição de aderência é a rigidez. Alguns estudos foram realizados para identificação 

desse parâmetro utilizando métodos analíticos e modelos reológicos. 



 
 
 

 

VLASIE e ROUSSEAU (2003) caracterizaram através de ultrassom a 

aderência de um sistema composto por metal/adesivo/metal, através de variação de 

valores de freqüência. Esse sistema foi analisado sob dois aspectos: primeiro a análise 

foi realizada analiticamente; depois foi desenvolvido um modelo reológico no qual a 

interface foi representada por uma distribuição de molas longitudinal e transversal, com 

ou sem massa.  

Foram comparados os resultados obtidos analiticamente e os resultados 

encontrados utilizando a aproximação por modelo reológico. Os autores observaram que 

os coeficientes de rigidez obtidos com o modelo reológico, do qual as freqüências são 

dependentes entre si. JIAO e ROSE (1991) e BALTAZAR et al. (2003) citados por 

BELLONCLE et al., (2007) acreditam que este tipo de modelo reológico pode 

determinar características dinâmicas da interface entre materiais aderidos. 

VLASIE et al. (2006a), partindo da concepção de que a rigidez pode ser 

determinada por simulação numérica, propuseram um modelo interfacial, no qual é 

simulada a condição da aderência em um sistema estrutural, composto por 

alumínio/adesivo/alumínio, o mesmo pesquisado por VLASIE E ROUSSEAU (2003). 

Os autores identificaram uma boa concordância entre os valores dos parâmetros 

elásticos obtidos no modelo reológico com as simulações feitas no modelo numérico 

desenvolvido. 

VLASIE et al. (2006b) compararam um modelo reológico coesivo com o 

modelo reológico adesivo obtido por VLASIE et al. (2006a), desenvolvidos para o 

mesmo sistema (metal/adesivo/metal). No modelo reológico coesivo, representa-se a 

interface por uma distribuição de molas longitudinais e transversais. No modelo 

reológico adesivo, a aderência na interface do sistema é representada pela distribuição 

de molas sem massa. Foi observado pelos autores que em amostras submetidas a 

diferentes tratamentos superficiais (temperatura, ácido e base), o modelo reológico 

adesivo forneceu melhores resultados. 

Considerando o sistema metal/adesivo/metal, BELLONCLE et al (2007) 

compararam a rigidez de interfaces não tratadas superficialmente e amostras com 

tratamento superficial. Os autores verificaram a influencia dos tratamentos nos valores 

de rigidez obtidos.  

Um método analítico-numérico que permite modelar o campo acústico 

resultante da interação entre ondas ultra-sônicas e interfaces imperfeitas foi pesquisado 



 
 
 

 

por LEIDERMAN e BRAGA (2002), como forma de auxiliar na escolha de parâmetros 

para o emprego de métodos ultra-sônicos de inspeção. Uma placa composta por duas 

camadas e uma interface de adesão, imersa em água, foi modelada para exemplificar a 

aplicação do método. Resultados da simulação da incidência de feixes ultra-sônicos 

sobre a placa revelaram valores de freqüências e ângulos de incidência que permitem a 

caracterização de defeitos localizados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

Neste capítulo é apresentado o procedimento experimental realizado. 

Descrevem-se as etapas que envolvem a parte experimental com descrição dos materiais 

utilizados, preparação das amostras e dos ensaios realizados. 

 

3.1 Local da Realização dos Testes Experimentais 

 

Todas as etapas do trabalho foram desenvolvidas no LABEME – Laboratório 

de Ensaios de Materiais e Estruturas da UFPB. 

 

3.2 Materiais Utilizados 

 

Foram ensaiadas três tipos de amostras: tubos metálicos, amostras cilíndricas 

de pastas de cimento e amostras compostas por tubo metálico e envoltória de pasta de 

cimento (sistema completo). 

Na confecção das amostras sólidas de pasta de cimento, utilizaram-se moldes 

de tubos de PVC. Para as amostras correspondentes ao sistema completo, foram usados 

tubos metálicos revestidos parcialmente com uma envoltória de pasta de cimento. No 

processo de moldagem do sistema completo, quando da investigação do efeito da 

                                                
 Deste ponto em diante do texto, o termo bainha de pasta de cimento será substituído por envoltória de 
pasta de cimento, pois se tem uma amostra em escala laboratorial, com uma região de contato de certa 
extensão entre a pasta de cimento e o revestimento metálico. 



 
 
 

 

presença de substâncias na superfície, tubos metálicos foram borrifados com solução de 

cloreto de sódio (NaCl) ou foram pincelados com óleo, com objetivo de investigar a 

condição de aderência entre a pasta de cimento e o tubo metálico na presença dessas 

substâncias. 

 

3.2.1 Cimento 

 

Foi utilizado o Cimento Portland Tipo CP-V (NBR) proveniente do mesmo 

lote de fabricação e da mesma fábrica, no município de Cabedelo - PB. Optou-se pela 

utilização do referido cimento por uma questão de disponibilidade, notando que o 

mesmo está de acordo com a classificação da ASTM (American Society for Testing and 

Materials) ao Cimento Tipo III, ou ao Cimento Classe C (API), cimento utilizado na 

cimentação de poço de petróleo até 1830m de profundidade e que possui alta resistência 

nas primeiras idades. 

 

3.2.2 Tubo de Aço 

 

Para confecção das amostras foi utilizado tubo de aço carbono SAE 1030 com 

densidade () de 7437,97 kg/m3 e módulo elasticidade de referência (Et) de 200GPa. O 

referido tubo de aço foi utilizado, pois é um dos tipos de tubos empregado na confecção 

de revestimentos metálicos de poços de petróleo. 

Com objetivo de viabilizar a realização dos testes nos tubos, foi necessário 

colocar tampas nas duas extremidades do mesmo. Realizou-se este procedimento para 

viabilizar a aplicação de excitação axial nas amostras, bem como fixar axialmente o 

sensor de medição de resposta. Essas tampas foram confeccionadas com o mesmo tipo 

de aço dos tubos.  

 

3.2.3 Cloreto de Sódio (NaCl) 

 

Na simulação da condição de contato com cloreto de sódio, foi usado cloreto 

do fabricante SYNTH, na proporção de 3%, pois esta é a proporção existente na 

natureza e de fácil reprodução em laboratório.  

 



 
 
 

 

3.2.4 Óleo 

 

Na simulação da presença de óleo na interface tubo metálico/envoltória de 

pasta de cimento foi utilizado o óleo do tipo MG1 – SAE 40, fabricado pela Petrobrás.  

 

3.3 Preparação das Amostras do Sistema Completo 

 

Nesta etapa são descritos os procedimentos utilizados na obtenção das 

amostras correspondentes ao sistema completo. Mostra-se inicialmente como foram 

confeccionados os tubos e tampas metálicas. Descrevem-se o processo de montagem do 

molde do sistema completo, a preparação das pastas de cimento, os tratamentos 

superficiais realizados nos tubos e por fim a moldagem do sistema completo. 

 

3.3.1 Tubo Metálico 

 

Na concepção da geometria do sistema completo foram utilizados critérios que 

envolvessem a utilização em escala reduzida das dimensões reais do poço de petróleo e 

também que permitissem o uso desta mesma geometria em mais dois trabalhos de tese 

que fazem parte do mesmo projeto de pesquisa.  

Para isto, utilizando peças com 3m de comprimento, 34 mm de diâmetro 

externo e espessura 2 mm, confeccionaram-se os tubos metálicos através do corte feito 

nesta peça em tubos menores, com 200 mm de comprimento. Nove tubos foram 

confeccionados. 

Após o corte, os tubos metálicos tiveram suas bordas faceadas de forma a 

facilitar a colocação das tampas metálicas. Por fim, antes de serem colocados nos 

moldes, estes foram limpos para deixar a sua superfície isenta de impurezas e preparada 

para receber o tratamento superficial aplicado. 

 

3.3.2 Confecção das Tampas Metálicas 

 

Nas extremidades dos tubos foram fixadas duas tampas através de pressão 

mecânica, onde posteriormente foram conectados o atuador (shaker) e o sensor 

(acelerômetro) axialmente ao eixo do tubo. Furos com roscas foram abertos nas tampas 



 
 
 

 

para fixação do shaker e do sensor cuja posição dos furos variou de modo a ajustar 

axialmente o sensor e o atuador. Na FIGURA 3.1 verifica-se os detalhes dimensionais 

das tampas com os furos em suas superfícies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.1. (a) tampa1(furo concêntrico) e (b) tampa 2 (furo excêntrico) . 

 

3.3.3 Montagem do Molde do Sistema Completo  

 

Na montagem do molde do sistema completo, foi utilizado o tubo metálico 

com tampas, corpo de prova cilíndrico, base de nylon e anel de aço. Estes dois últimos 

foram inseridos para centralizar a injeção da pasta de cimento em torno do tubo 

metálico evitando excentricidades. Com objetivo de reduzir perda de água da pasta de 

cimento durante o processo de moldagem e cura, vedaram-se as fendas do molde com 

material impermeável e de fácil remoção. 

Na FIGURA 3.2 apresentam-se os materiais utilizados na montagem do molde 

do sistema completo, o molde do sistema completo montado antes da moldagem e os 

detalhes dimensionais do molde. Na mesma figura vê-se detalhe da espessura (e) da 

envoltória de pasta de cimento. 

Essa espessura foi definida tomando como base o diâmetro externo do tubo 

metálico (34 mm) utilizado na moldagem das amostras. O diâmetro externo usual 

utilizado em revestimentos de produção é em torno de 128 mm e a espessura média da 

bainha de pasta de cimento dos poços de petróleo é em média 40 mm (BEZERRA, 

2006). 

 



 
 
 

 

 
FIGURA 3.2. (a) Materiais utilizados na montagem do molde do sistema completo, (b) 

molde do sistema completo montado antes da moldagem e (c) detalhes dimensionais do 

molde. 

 

3.3.4 Preparação das Pastas 

 

As pastas foram preparadas com agitador mecânico FISATOM, modelo 713D, 

potência 70-130W. O cimento foi colocado em um recipiente e logo em seguida 

adicionou-se água. A mistura ocorreu durante 4 min com 2600 rpm, até ocorrer a 

completa homogeneização da pasta. Optou-se em utilizar esse tempo e velocidade de 



 
 
 

 

mistura, pois foi com esses que se conseguiu homogeneizar a pasta preparada para as 

duas relações água cimento (a/c) utilizadas. 

As duas relações água/cimento (a/c) utilizadas foram 0,33 e 0,44, cujas 

proporções entre quantidade de cimento e água estão na TABELA 3.1. Optou-se em 

trabalhar com a relação (a/c) 0,44 por ser este, de acordo com a NBR 9826 (1993), 

estabelecido para o cimento Portland Classe G, tipo especial de cimento desenvolvido 

para utilização na cimentação de poços de petróleo. Objetivando investigar a aderência 

em condições que ocorra pouca água na interface tubo metálico/luva de pasta de 

cimento como também comparar pastas cujas reologias fossem distintas, foi também 

utilizada a relação (a/c) 0,33. 

 

TABELA 3.1. Proporções entre as quantidades de cimento e água utilizadas nas pastas 

de cimento. 

 

relação (a/c) quantidade de cimento (g) quantidade de água (ml) 

0,33 300 99 

0,44 300 132 

 

3.3.5 Colocação das Substâncias nas Superfícies dos Tubos Metálicos  

 

Com objetivo de se obter variações semelhantes às existentes nos poços de 

petróleo na superfície de contato entre o tubo metálico e a envoltória de pasta de 

cimento, foram colocados dois tipos de substâncias em algumas amostras. Utilizaram-se 

amostras borrifadas com solução de 3% de NaCl e amostras pinceladas com óleo. 

Foram preparadas três amostras sem substâncias na superficie do tubo 

metálico e seis amostras com substâncias na superficie. Nas três amostras com NaCl, os 

tubos foram borrifados, antes da moldagem e deixados escorrer, com uma solução de 

3% de NaCl. Nas outras três amostras com óleo, os tubos foram pincelados com óleo, 

antes da moldagem e logo após a pasta era injetada no espaço entre o molde cilíndrico e 

o tubo metálico. 

Importante observar que foram testadas duas relações (a/c), sendo então 

preparadas seis amostras sem substâncias na superfície e doze amostras com 



 
 
 

 

substâncias. Entretanto, como havia apenas nove tubos, todo o ensaio foi feito para uma 

relação (a/c) e depois repetido para a outra relação (a/c). 

 

3.3.6 Preparação das Amostras do Sistema Completo  

 

A pasta de cimento, depois do preparo, foi colocada no molde, utilizando um 

injetor de bico pontiagudo, de forma a facilitar a colocação, pois o espaço entre o corpo 

de prova cilíndrico e o tubo metálico era bastante pequeno. Após colocação da pasta no 

molde, esse passava por um processo de vibração para reduzir os vazios no interior do 

material, com o tempo de vibração variando de acordo com a relação a/c. 

Para a relação (a/c) 0,44 a pasta foi injetada e posta a vibrar durante 2 min. Na 

relação (a/c) 0,33, por ser uma pasta menos fluida, vibrou-se por 6 min e a colocação da 

pasta de cimento no molde ocorreu simultaneamente ao processo de vibração. 

 

3.4 Procedimento de Moldagem das Amostras de Pasta de Cimento  

 

Foram preparadas amostras cilíndricas inteiramente de pasta de cimento, 

visando posteriormente identificar propriedades mecânicas deste material. Desta forma 

desenvolveram-se moldes cilíndricos confeccionados em tubos de PVC, com 200 mm 

de comprimento e 45 mm de diâmetro (FIGURA 3.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.3. Molde cilíndrico de PVC. 

 

 

 



 
 
 

 

3.5 Procedimento de Cura das Amostras  

 

Todas as amostras, tanto as confeccionadas somente de pasta de cimento como 

também as amostras correspondentes ao sistema completo, foram colocadas para curar 

em caixa de poliestileno expandido (isopor) com tampa e temperatura controlada. Após 

ensaiadas, retornavam para esta caixa. A temperatura no interior da caixa foi de 30ºC. 

Para evitar perdas por evaporação da água presente nas pastas de cimento e das 

amostras do sistema completo e minimizar esses efeitos nas propriedades mecânicas das 

mesmas, revestiu-se com um filme plástico todas as amostras antes e depois de 

desmoldadas.  

 

3.6 Idade das Amostras 

 

As amostras só de pasta e o sistema completo foram ensaiadas em quatro 

idades: 3, 7, 14 e 28 dias, de forma a se avaliar o comportamento do sistema em 

diversas idades. 

 

3.7. Planejamento Experimental 

 

O planejamento experimental foi dividido em três etapas: testes dinâmicos nos 

tubos metálicos, testes dinâmicos nas amostras de pasta de cimento e testes dinâmicos 

no sistema completo. Nos testes realizados nos tubos metálicos, foram realizadas doze 

medições para cada tubo metálico. Como eram nove tubos metálicos, então foram 

realizadas cento e oito medições. Foram preparadas três amostras cilíndricas de pasta de 

cimento e para cada amostra foram realizadas doze medições, tendo portanto, um total 

de trinta e seis medições para estas amostras. 

Para o sistema completo, foram realizadas todas as possíveis combinações dos 

níveis e dos fatores envolvidos no sistema completo (idade, presença ou ausência de 

substâncias na superfície dos tubos metálicos e relação (a/c)). Os testes para o sistema 

completo foram divididos em duas etapas. Na primeira etapa foram moldadas nove 

amostras com a relação (a/c) 0,33, variando as substâncias da superfície dos tubos, ou 

seja, moldaram-se três amostras sem substância na superfície (SS) e seis amostras com 

substâncias na superficie (CS), sendo estas NaCl ou óleo. 



 
 
 

 

Para cada amostra foram realizadas quatro medições, em função da idade (3 ,7, 

14 e 28 dias), sendo adquiridos 12 sinais para cada medição. Desta forma tinha-se um 

total de 48 medições por amostra na primeira etapa. Na segunda etapa foi seguido o 

mesmo procedimento, porém utilizando a relação (a/c) 0,44 e utilizando os mesmo 

tubos metálicos, perfazendo um total de 96 medições por amostra nestas duas etapas.  

Na FIGURA 3.4 encontra-se um diagrama esquemático do procedimento 

experimental proposto para realização dos testes dinâmicos nas amostras. Na parte 

superior é mostrado o procedimento de confecção das amostras. Especificam-se os 

traços utilizados e os procedimentos realizados nas superfícies nos tubos metálicos. Na 

segunda parte, são apresentados os testes dinâmicos realizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a/c: relação água cimento;SS: sem substância na superfície do tubo; CS: com substância na superficie do 

tubo; Fn: freqüência natural; : razão de amortecimento 

FIGURA 3.4. Diagrama esquemático do procedimento experimental 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

3.8. Instrumentação Utilizada 

 

A instrumentação utilizada foi constituída de um acelerômetro (modelo 7253-

C 10 triaxial da ENDEVCO), para medir as acelerações na direção longitudinal (axial), 

produzidas por excitações também axiais aplicadas por atuador eletromecânico shaker 

(modelo 4810 da BRUEL & KJAER), com amplitude de excitação de 10N e resposta 

em freqüência de até 18 kHz. Como era necessário produzir apenas forças de pequena 

intensidade, esse atuador correspondeu às necessidades de obtenção dos resultados 

experimentais. O atuador foi alimentado por amplificador de potência modelo PA-138 

da LABWORKS.  

A excitação aplicada foi em varredura senoidal produzida por um gerador de 

sinal modelo CFG 250 da TEKTRONIX, na faixa de freqüência de até 15 kHz. A 

amplitude do sinal de entrada no excitador foi de 4V. Para a medição e processamento 

dos sinais, foi utilizado um analisador de sinais de dois canais DATA PHYSICS modelo 

SignalCalc ACE conectado a um computador. O analisador fazia a aquisição dos sinais. 

Apenas um dos canais foi utilizado, captando-se a resposta do sistema quando 

submetido à excitação. Cada sinal medido teve duração de 0,08s com 4096 pontos, com 

aplicação de uma janela retangular. 

Os sinais captados foram processados no próprio analisador, para obtenção do 

espectro de freqüência, de onde foi possível identificar a freqüência de ressonância do 

sistema relacionada ao modo de vibração longitudinal. Para obtenção de cada espectro 

foram feitas 100 repetições. Usando a técnica do Half Power, calculou-se a razão de 

amortecimento para cada amostra testada. Na FIGURA 3.5 observa-se detalhe da 

montagem geral do aparato experimental, com os equipamentos utilizados. 

 

3.8.1 Desenvolvimento do Esquema de Suspensão da Amostra e Fixação do 

Atuador 

 

Na concepção do modelo experimental foi elaborada uma montagem onde as 

amostras poderiam ser consideradas como excitadas na condição livre-livre, para não 

introduzir novas incógnitas no sistema relacionadas à fixação das mesmas. Daí foi 

desenvolvido um aparato no qual as amostras foram suspensas por fios de nylon (ver 

FIGURA 3.5). 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.5. Montagem do aparato experimental. 

 

Uma estrutura de suporte, com possibilidade de ajuste, foi concebida para que 

o atuador se mantivesse alinhado com a amostra durante a aplicação da excitação. Na 

FIGURA 3.6 observa-se detalhes da fixação do atuador nessa estrutura de suporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.6. Detalhe da fixação do atuador na estrutura de suporte. 

 

 



 
 
 

 

3.8.2 Realização dos Testes Experimentais 

 

Após montagem do esquema experimental, procedeu-se à realização dos testes 

de vibração, que tiveram como objetivo caracterizar o comportamento dinâmico das 

amostras. Em cada caso a amostra foi excitada com uma força senoidal do tipo 

varredura, em torno de sua freqüência natural relacionada ao primeiro modo de vibração 

longitudinal. Entretanto, antes de iniciar esse processo, foi necessário checar alguns 

procedimentos quanto à calibração dos equipamentos. Primeiro, foi verificado se ocorria 

interferência da montagem experimental na excitação produzida pelo atuador. Depois 

foi medido o espectro da excitação (força) aplicada na amostra, para investigar se o 

mesmo mantinha uma amplitude constante (resposta plana) na região de interesse em 

torno da freqüência de ressonância. 

 

3.8.2.1. Investigação da Interferência da Montagem Experimental  

Na verificação da ocorrência de possível interferência da montagem 

experimental na excitação produzida pelo atuador, procedeu-se da seguinte forma: o 

acelerômetro foi fixado diretamente no elemento oscilante do atuador, realizando-se a 

medição com o atuador fora da estrutura de suporte, como se observa na FIGURA 3.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.7. Detalhe do atuador com acelerômetro fixo no elemento oscilante, fora da 

estrutura de suporte. 

 

Logo após, colocou-se o atuador e o acelerômetro na estrutura de suporte, 

como se verifica na FIGURA 3.8 e procedeu-se a medição usando o mesmo 

procedimento anterior. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.8. Detalhe do atuador com acelerômetro fixo no elemento oscilante, 

inserido na estrutura de suporte. 

 

Desta forma obtiveram-se dois espectros correspondentes à medição com o 

atuador fora e fixado na montagem do esquema experimental. Na FIGURA 3.9, 

observa-se o espectro da excitação aplicada pelo atuador e captada pelo acelerômetro, 

nas duas situações.  

Verifica-se que a montagem não interferiu no sinal aplicado pelo atuador na 

região de interesse, em torno da freqüência de ressonância axial das amostras. Nesta 

faixa, até em torno de 11 kHz, o espectro resultou em aproximadamente o mesmo. 

Percebe-se também, na Figura 3.9, que ao se aproximar dos valores de freqüência em 

torno de 15 kHz, a curva apresentou um pico, para as duas situações (com e sem 

montagem do esquema experimental). Este fato ocorreu porque esse valor é próximo da 

freqüência de ressonância do acelerômetro. 

 Na mesma figura, observa-se o detalhe da região dos espectros de resposta para 

as duas situações (com e sem montagem do esquema experimental) entre 8 e 11 kHz em 

torno da qual os espectros têm praticamente o mesmo comportamento.  

Outro detalhe também verificado na FIGURA 3.9 é o nível de ruído da varredura 

senoidal aplicada. O comportamento teórico esperado pra este tipo de varredura é um 

valor constante dentro de determinada faixa de freqüência de interesse. No entanto, 

devido a ruídos gerados possivelmente no processo de medição e aquisição dos sinais, 

ruídos dos equipamentos utilizados para gerar e aplicar a excitação, como também a 

modificações geradas no espectro em conseqüência da aplicação de filtros no 

processamento dos sinais, ocorreu imperfeições no espectro de resposta tornando-o 



 
 
 

 

ruidoso na faixa de interesse. A flutuação, entretanto é pequena quando comparada ao 

nível de sinal aplicado. 

 

3.8.2.2. Medição do Espectro de Excitação  

 

Com a posterior disponibilização de uma célula de carga e outro analisador de 

espectro, foi possível realizar testes complementares para obter o espectro da força que 

efetivamente foi aplicada nas amostras e investigar o seu comportamento na faixa de 

interesse da freqüência de ressonância destas amostras. Foi acoplada na amostra uma 

célula de carga modelo 208A-02 da PCB entre o atuador e a amostra. A mesma foi 

conectada a um condicionador de sinais 480E-09, do mesmo fabricante. Na FIGURA 

3.10, apresenta-se como foi realizada a montagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.9. Excitação aplicada pelo atuador, nas situações com e sem montagem do 

esquema experimental, com detalhe para região de interesse. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.10. Detalhe da célula de carga fixada entre o atuador e a amostra. 

 

A amostra foi excitada e os sinais foram medidos e processados utilizando um 

analisador de sinais de dois canais DATA PHYSICS modelo SignalCalc QUATTRO, 

conectado a um computador. Foram utilizados dois canais sendo um canal utilizado para 

medir a excitação aplicada e o outro canal para medir a resposta do sistema, através do 

acelerômetro. Cada sinal medido teve duração de 0,08s com 4096 pontos com aplicação 

de uma janela retangular. Os sinais captados foram processados no próprio analisador, 

para obtenção do espectro de excitação e a função de resposta em freqüência (FRF). 

Para obtenção de cada espectro foram feitas 100 repetições. 

Nas FIGURAS 3.11, 3.12 e 3.13 são apresentados os espectros da excitação 

aplicada na amostra, a função resposta em freqüência (FRF) e o espectro da resposta 

medidas na amostra pelo acelerômetro, respectivamente. Percebe-se no espectro de 

excitação, que na freqüência de ressonância da amostra, ocorreu uma discreta queda na 

amplitude da força, conforme observado por MAYES e GOMEZ (2006), em testes que 

utilizam atuador. Considera-se que a flutuação foi pequena em relação à amplitude da 

excitação aplicada. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.11. Espectro da excitação aplicada na amostra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.12. Espectro da função de resposta em freqüência 
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FIGURA 3.13. Espectro de resposta do acelerômetro. 

 

A validação dos resultados dos ensaios foi feita levando em conta a função de 

coerência que dá o grau de linearidade entre a força aplicada e a aceleração obtida, para 

cada freqüência. Esta função está compreendida entre 0 e 1. Observando a função de 

coerência para esta medição (FIGURA 3.14), percebe-se que obtiveram-se valores 

próximos a 1,0 na região de interesse, o que indica que a resposta medida é devido à 

excitação aplicada, sendo baixo o nível de ruído na medição em torno da ressonância. 

 

3.8.3 Obtenção das Freqüências Naturais das Amostras 

 

No processo de obtenção das freqüências naturais de todas as amostras 

procedeu-se da seguinte forma: 

 Após serem suspensas, de forma a procurar manter a condição livre-livre durante 

a vibração, foi verificado o seu nivelamento em relação ao eixo de excitação, de 

modo a minimizar os efeitos da excentricidade durante a aquisição dos sinais;  
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FIGURA 3.14. Função de coerência 

 

 Aplicou-se a excitação em varredura senoidal com amplitude praticamente 

constante, com faixa de freqüência para os tubos metálicos e o sistema completo 

de 8 a15 kHz, respectivamente e de 6 a 8 kHz para as amostras de pasta de 

cimento; 

 Em uma extremidade colocou-se o excitador dinâmico, excitando o sistema em 

torno de freqüência natural longitudinal. Na outra extremidade fixou-se o 

acelerômetro, que mediu a excitação a qual foi processada pelo analisador de 

sinais. 

Na FIGURA 3.15, observam-se as montagens utilizadas para obtenção das 

freqüências naturais e razão de amortecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.15. Amostras sendo ensaiadas para obtenção das freqüências naturais e 

razão de amortecimento dos (a) tubos metálicos, (b) pasta de cimento e (c) sistema 

completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 
4. MODELAGEM NUMÉRICA 

 

4.1. Método dos Elementos Finitos – Considerações Gerais  

 

O método de elementos finitos é usado para solucionar problemas em 

engenharia. No que diz respeito a aplicações em análise estrutural, o método pode ser 

aplicado tanto na modelagem da estrutura como um todo ou em componentes da 

mesma. Esse método considera a região de solução do problema formada por pequenos 

elementos interconectados entre si através de nós. Esses nós possuem graus de liberdade 

que, em problemas elásticos, representam possibilidades de deslocamento. 

O sistema é modelado por um conjunto de elementos pré-definidos. Uma vez 

que esses elementos, com relação a montagem, podem ser dispostos em um número 

incontável de configurações e com dimensões variáveis, possibilitam a modelagem de 

estruturas de geometria complexa. Além disso, há flexibilidade na aplicação de cargas e 

condições de contorno (BATHE, 1996). 

A modelagem pode ser resumida em três etapas: pré-processamento, solução e 

o pós-processamento. 

 No pré-processamento são realizadas duas etapas: a discretização do contínuo e 

a seleção das funções de deslocamento. Na discretização, o sistema físico (contínuo) é 

subdividido em um sistema equivalente de elementos finitos os quais podem ser, por 

exemplo, triangulares ou quadriláteros (problema bidimensional) e também tetraedros 

ou hexaedros (problemas tridimensionais). Na FIGURA 4.1 mostra-se o sistema físico 

modelado nesse trabalho e sua discretização.  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.1. Sistema físico real e sua discretização.  

 

Ainda no processo de discretização, determina-se o número de elementos 

finitos que o modelo terá e o tamanho dos elementos. Desta forma, estar-se-á definindo 

a densidade da malha do modelo numérico. De acordo com BATHE (1996), para 

determinação da capacidade do elemento produzir bons resultados pode ser utilizada a 

relação entre a maior dimensão do elemento pela menor dimensão. No programa de 

elementos finitos ANSYS v.12.1, utilizado na modelagem e análise, quando esta relação 

é superior a 20 o programa alerta o usuário. 

Para definição do grau de refinamento da malha leva-se em consideração o 

tipo de problema a ser modelado. Adota-se uma malha inicial, obtém-se a solução e a 

partir daí verifica-se os erros causados pela malha utilizada. Uma forma de verificar o 

erro da resposta de um modelo no método de elementos finitos é comparar os resultados 

obtidos com as respostas analíticas ou experimentais. Outra forma é promover 

sucessivos refinamentos da malha e comparar as respostas numéricas obtidas para cada 

refinamento, até atingir um ponto onde a variação das grandezas investigadas seja 

satisfatoriamente pequena. 

Na definição das funções de deslocamentos, é feita usualmente uma 

aproximação do campo de deslocamentos reais do sistema. Há três fatores que 

interferem na escolha dessa função: escolha do tipo e grau da função (normalmente 



 
 
 

 

usam-se equações polinomiais; então a escolha fica somente no grau dessa equação), 

tipos de variáveis que descrevem o problema (normalmente os deslocamentos nos nós e 

suas derivadas) e por fim, o modelo deve satisfazer requisitos que garantam representar 

as condições experimentais. 

Na etapa seguinte, a solução, adota-se um algoritmo numérico que visa 

solucionar uma equação diferencial com condições de contorno impostas inicialmente 

no modelo.  

A última etapa, o pós-processamento, consiste no manuseio das soluções 

obtidas. Essas soluções podem ser: deslocamentos nodais, deformações ocorridas, 

freqüências naturais e modos de vibração, entre outros. 

A implementação do método em computador permite analisar um problema 

complexo em um tempo relativamente pequeno, possibilitando ainda que informações 

as quais não possam ser obtidas experimentalmente em testes dinâmicos possam ser 

disponibilizadas aos projetistas. 

 

4.2. Construção do Modelo Numérico do Sistema Completo 

 

Seguindo a seqüência descrita no item (4.1), será feita uma descrição do 

sistema físico analisado. Através do modelo em elementos finitos elaborado se tentará 

reproduzir em ambiente de simulação o comportamento analisado experimentalmente 

de um sistema composto por um tubo metálico revestido por uma envoltória de pasta de 

cimento. As amostras são suspensas na condição livre-livre e colocadas a vibrar 

axialmente, como se pode verificar na FIGURA 4.2. 

O estudo foi feito em etapas, elaborando-se três modelos numéricos diferentes: 

modelo para identificação do módulo de elasticidade dinâmico da pasta de cimento 

(Edp) que compõe a camada envoltória do tubo metálico, modelo para obtenção do 

módulo de elasticidade do tubo metálico (Et) e por fim o modelo numérico do sistema 

completo. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.2. Amostra a ser modelada (sistema completo).  

 

O modelo numérico do sistema completo foi construído tendo como objetivo 

principal a identificação das características da região de interface, em termos da ligação 

entre tubo metálico e camada envoltória de pasta de cimento, pois esta seria a única 

incógnita deste sistema estudado, já que, dos modelos anteriores, as demais 

características mecânicas dos componentes do sistema completo estariam identificadas. 

Na elaboração desse modelo foi necessário fazer uma aproximação dessa interface para 

um modelo reológico que conseguisse representar a mesma funcionando no regime 

elástico. Esse processo será descrito mais adiante. 

Nas três situações considerou-se que os materiais envolvidos nas análises eram 

homogêneos e apresentavam comportamento elástico, linear e isotrópico o que é 

razoável para o baixo nível de excitação aplicada no sistema e os materiais envolvidos. 

Na elaboração dos modelos numéricos foi utilizado o software ANSYS v.12.1. A 

construção destes modelos teve como objetivo principal obter parâmetros que não foram 

possíveis ser obtidos diretamente por via experimental. 

 

 

4.2.1. Modelo Numérico do Tubo Metálico 

 

4.2.1.1. Discretização do Modelo 



 
 
 

 

 

Antes de iniciar a elaboração da discretização do modelo para o tubo metálico 

faz-se necessário tecer algumas considerações sobre a sua geometria e características 

físicas. 

A geometria e modelagem foram concebidas pensando na inserção posterior 

de uma camada envoltória de pasta de cimento revestindo parte de sua superficie e que 

formaria o sistema completo, permitindo a obtenção dos resultados de aderência 

referentes à região de contato (interface) entre esses dois materiais (aço e pasta de 

cimento). A ligação entre estes dois materiais foi representada por um elemento de 

conexão (ver descrição detalhada adiante). No software de modelagem, tal elemento 

possui, idealmente, comprimento nulo, o que requer que os nós da malha do tubo 

metálico e os da envoltória de pasta de cimento na região de contato tenham as mesmas 

coordenadas. 

O tubo metálico sem as tampas possuía 200 mm de comprimento e depois de 

tampados o conjunto ficou com extensão 204 mm, pois a tampa tinha uma parte externa 

com 2 mm de espessura. (FIGURA 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.3. Esquema representativo da geometria do tubo metálico, com detalhe para 

as dimensões das tampas. 

 

Com a colocação das tampas foram inseridos dois sólidos geométricos 

cilíndricos com diâmetro 30 mm e espessura 7 mm (espessura da parte superior da 

tampa somada à parte da tampa que se encaixa no tubo metálico). 



 
 
 

 

Foi necessário conhecer a massa de cada tubo, pois posteriormente, no 

processo de criação do modelo, há que se verificar se a massa calculada com o modelo 

corresponde à massa medida, como forma de verificar a adequação do modelo. Na 

TABELA 4.1 encontram-se os valores das massas dos tubos metálicos ensaiados. 

 

TABELA 4.1. Valores médios da massa experimental medida dos tubos metálicos. 

Tubos T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

m(g) 380,73 377,58 377,96 377,16 378,16 377,66 378,91 379,42 379,79 

 

Para que na modelagem fosse mais viável a inserção posterior de uma 

envoltória de pasta de cimento em certa região do tubo metálico, e ligada ao tubo por 

elementos de conexão com comprimento nulo, foram criados cinco volumes separados: 

dois cilíndricos sólidos correspondentes aos volumes das tampas (V1 e V2); um 

cilíndrico vazado correspondente à parte que terá contato com a envoltória de pasta de 

cimento (V3) e mais dois volumes cilíndricos vazados relacionados ao restante do tubo 

(V4 e V5). Na FIGURA 4.4 observa-se o esquema dos volumes V1, V2, V3, V4 e V5 

criados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.4. Detalhe da divisão do tubo nos volumes separados. 

 

Em função da geometria do tubo, foi definido o tipo de elemento utilizado e a 

densidade da malha (definição do número e tamanho dos elementos). A espessura do 

tubo metálico sem tampas era pequena se comparada com seu comprimento e este 

poderia ser modelado com elemento de casca, a exemplo do elemento SHELL 63 do 

ANSYS. Entretanto, o mesmo não se aplica às tampas, cuja espessura é apreciável em 

relação às demais dimensões das mesmas.  



 
 
 

 

Como os deslocamentos produzidos pelas ondas durante a aplicação dos testes 

dinâmicos foram puramente longitudinais, então o modelo deve ser capaz de representar 

a propagação nesta direção, para o primeiro modo de vibração longitudinal. Para 

estruturas cilíndricas maciças vibrando na direção longitudinal e na condição livre-livre, 

a fórmula para o modo de vibração é dada pela equação (4.1) (BLEVINS, 1984), 

L
xixy cos)(                                                                                                                (4.1) 

onde, 

i = 1,2,3,...(ordem correspondente ao modo longitudinal de vibração); 

x = coordenada marcada ao longo do comprimento da amostra; 

L = comprimento da amostra (m). 

 

O elemento escolhido foi o sólido estrutural SOLID45 da biblioteca de 

elementos do ANSYS, definido com oito nós, cada nó com 3 graus de liberdade de 

translação nas direções x, y e z, com geometria tetraédrica. Uma das características 

desse elemento é possuir um campo de deslocamentos com variação linear e desta 

forma pôde ser utilizado para representar a variação suave no primeiro modo 

longitudinal. Detalhes do elemento adotado são observados na FIGURA 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.5. Esquema elemento sólido estrutural 3D – SOLID 45. (Adaptada ANSYS 

manual). 

 



 
 
 

 

Na obtenção do número e tamanho dos elementos utilizou-se procedimento de 

tentativas, arbitrando-se valores para a dimensão do elemento e comparações com 

resultados (experimentais) das freqüências naturais.  

Na TABELA 4.2 observa-se a aproximação realizada para o modelo numérico 

do tubo metálico com freqüência natural experimental (Fnet) de 9938 Hz e densidade 

obtida de medições () de 7437,97 kg/m3.  

 

TABELA 4.2. Exemplo de obtenção do tamanho do elemento para o modelo 

numérico do tubo metálico. 

te(mm) Et(GPa) Fnet(Hz) Fnut(Hz) 

0,005 187,60 9938 9940 

0,0075 187,60 9938 9924 

0,01 187,60 9938 10062 

0,0125 187,60 9938 10421 

0,0150 187,60 9938 20420 
te tamanho do elemento ;Et módulo elástico do tubo metálico; Fnet freqüência natural experimental do 

tubo 

Fnut freqüência numérica do tubo  

 

A discretização com  elemento de tamanho igual a 0,005 mm foi considerada 

suficiente para representar as condições experimentais, pois como se observa na 

TABELA 4.2, o erro observado foi de apenas  0,22%. Cabe observar que a malha obtida 

com esse tamanho de elemento possuía 6539 elementos, com tempo de processamento 

da análise modal de aproximadamente 23s.  

A malha foi gerada uma duas etapas: na primeira uniram-se os volumes V1 

com V4 e V2 com V5 com o comando GLUE, do software ANSYS 1, e deixou-se o 

volume central V3 solto, de forma que fosse possível conhecer as coordenadas dos nós 

da região de contato entre o volume V3 e o restante dos volumes. De posse das 

coordenadas destes nós, utilizou-se o comando CP, do software ANSYS, para unir as 

coordenadas dos nós das áreas de contato entre o volume V3 e as outras duas partes. Em 

seqüência, procedeu-se à segunda etapa, discretizando todos os volumes unidos. Esse 

procedimento foi adotado para facilitar a concordância dos nós do tubo metálico com a 

futura envoltória de pasta de cimento. 



 
 
 

 

Na FIGURA 4.6 apresenta-se detalhe da discretização do tubo metálico, com 

detalhe para a geometria do elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.6. Tubo metálico discretizado. 

 

Na criação do modelo, alguns parâmetros relacionados a propriedades dos 

materiais são necessários: os valores de densidade () e módulo de elasticidade (Et) do 

material do tubo metálico. A densidade do aço foi calculada a partir da massa e volume 

do tubo metálico. Desta forma, utilizando o valor médio da massa do tubo com tampas e 

o volume correspondente, obteve-se uma densidade () de 7437,97 kg/m3. 

Com relação ao módulo de elasticidade do tubo metálico (Et), foi obtido 

partindo de valor existente na literatura, chegando a um novo valor a partir da 

calibração do modelo com os dados experimentais. O valor calibrado obtido é mostrado 

na TABELA 4.2 para o exemplo em questão. 

 

4.2.2. Modelo Numérico de Sólido de Pasta de Cimento 

 

4.2.2.1. Discretização do Modelo 

 

O sólido de pasta de cimento possui forma cilíndrica como se pode verificar na 

FIGURA 4.7. No detalhe do corte AA apresentam-se as dimensões do mesmo. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.7. Geometria do sólido de pasta de cimento. 

 

O elemento adotado foi o SOLID45, o mesmo adotado para o tubo metálico, 

pois suas características admitem o uso nessa modelagem. 

Para a escolha do tamanho do elemento utilizado no modelo de sólido de pasta 

de cimento, foi realizado o mesmo procedimento do tubo metálico. Para ilustrar esse 

procedimento, na TABELA 4.3, estão as aproximações realizadas para as amostras com 

relação (a/c) 0,33 aos 3 dias. 

 

TABELA 4.3. Exemplo de obtenção do tamanho do elemento para o modelo 

numérico do sólido de pasta de cimento. 

te(mm) Edp(GPa) Fnep(Hz) Fnup(Hz) 

0,005 20,05 7963 7963,10 

0,0075 20,05 7963 7962,00 

0,01 20,05 7963 7961,00 

0,0125 20,05 7963 7976,00 

0,0150 20,05 7963 7952,00 
te tamanho do elemento; Edp módulo de elasticidade dinâmico da pasta; Fnep freqüência natural 

experimental do sólido de pasta de cimento; Fnup freqüência natural numérica do sólido de pasta de 

cimento. 

A malha considerada adequada para melhor representar as condições 

experimentais foi a que possuía 27430 elementos com dimensão de 0,005mm. O tempo 

de processamento da análise modal foi de aproximadamente 116 s. Na FIGURA 4.8 

observa-se o modelo discretizado do sólido. O módulo de elasticidade dinâmico (Edp) 

foi obtido a partir da calibração do modelo numérico. Para este exemplo a densidade 

adotada foi de 1965,43 kg/m3 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.8. Sólido de pasta de cimento discretizado. 

 

4.2.3. Modelo Numérico do Sistema Completo 

 

4.2 3.1. Modelo de Interface 

 

O desenvolvimento do modelo numérico do sistema completo objetiva investigar 

a interface existente entre o contato tubo metálico/ envoltória de pasta de cimento. Para 

isto, o modelo reológico adotado para representar essa interface considera um conjunto 

de elementos elásticos lineares (molas) distribuídas ao longo da mesma, conectando os 

dois materiais. No modelo numérico estas molas foram aplicadas pontualmente, unindo 

os nós do tubo metálico e da envoltória de pasta de cimento. Na FIGURA 4.9 é 

apresentado o modelo reológico da interface tubo metálico/envoltória de pasta de 

cimento  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.9. Modelo reológico da interface tubo metálico/envoltória de pasta de 

cimento. (a) superfícies coladas e (b) representação da interface pelo sistema de molas. 

 

O único parâmetro a determinar nessa análise é a rigidez da interface 

representada pela constante elástica de mola (K). Na FIGURA 4.9(a) observa-se o 

detalhe das superfícies perfeitamente aderidas. No modelo numérico este fenômeno foi 

representado pela retirada das molas da interface. Essa condição completamente aderida 

foi considerada como referência, na situação sem a ocorrência de tratamento superficial. 

O comportamento da interface tubo metálico/ envoltória de pasta de cimento é 

definido como um problema de contato, o qual envolve não linearidade física. 

Entretanto, como o sistema completo, em condições de teste, foi submetido à solicitação 

de pequena intensidade pode-se considerar que a interface não sofreu dano, 

permanecendo a mesma no regime elástico durante a realização de todos os ensaios e, 

portanto sendo justificado o uso de elemento elástico na interface para caracterizar essa 

interface. 

Diversas pesquisas utilizaram modelos reológicos elásticos para representar 

interfaces entre materiais aderidos tentando obter respectivas constantes de mola 

(VLASIE et al., 2003; VLASIE et al., 2006a; VLASIE 2006b; BELLONCLE et al., 

2007; ALMEIDA FILHO e CRESCE EL DEBS, 2009). Entretanto, estes autores, para 

obtenção de parâmetros experimentais, não utilizaram como forma de obtenção testes 

dinâmicos baseados em parâmetros modais. 

 

4.2.3.2. Discretização do Modelo 



 
 
 

 

Utilizando a geometria desenvolvida para modelar o tubo metálico, foi 

adicionado a este uma nova forma geométrica correspondente à envoltória de pasta de 

cimento que reveste parte do tubo, com espessura (e) de 10 mm. Desta forma, obteve-se 

a geometria do sistema completo, como pode ser observado na FIGURA 4.10, com 

detalhe no corte AA para as suas dimensões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.10. Geometria do sistema completo. 

 

Ao criar a malha do sistema completo, foi necessário assegurar que os nós da 

face interna da envoltória de pasta de cimento tivessem posições coincidentes com os 

nós da superfície do tubo metálico que estaria em contato com esta envoltória. Entre 

estes nós foi colocado o elemento de ligação na interface entre os dois materiais (aço e 

pasta de cimento). Desta forma, a envoltória de pasta de cimento foi modelada 

utilizando o mesmo elemento usado para modelar o tubo metálico. 

Devido ao sistema ser composto de dois materiais diferentes e ser necessário 

representar o movimento relativo entre as partes, utilizaram-se dois elementos distintos: 

o elemento sólido tridimensional SOLID45 (descrito no item 4.2.1.1) para representar o 

tubo metálico e a envoltória de pasta de cimento e o elemento COMBIN14 na região de 

interface.  

Na FIGURA 4.11, observa-se detalhe da geometria do elemento COMBIN14, 

que possui capacidade de representar tanto translações quanto rotações entre as partes 

conectadas.  

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.11. Esquema elemento mola-amortecedor – COMBIN14. (Fonte: adaptada 

ANSYS manual). 

 

A caracterização da ligação entre o tubo de aço e a envoltória de pasta de 

cimento foi representada através da constante elástica da mola (K) desse elemento. O 

valor desta constante daria indicação do estado de aderência entre esse dois materiais. 

O elemento COMBIN14 do software ANSYS possui três graus de liberdade, 

ou seja, ele permite representar deslocamentos relativos entre as partes ligadas nas 

direções x, y e z. Entretanto, neste trabalho o interesse é representar a ligação na direção 

longitudinal do sistema, visto ter sido esta a direção da excitação aplicada na montagem 

experimental. Desta forma, na colocação deste elemento na interface, entre os nós 

coincidentes foi considerado movimento somente longitudinal e em uma direção. Para 

garantir que nas outras duas direções não haveriam deslocamentos, foi usado o comando 

CP do software ANSYS, com imposição de deslocamentos iguais a zero nos graus de 

liberdade dos nós referentes a tais direções. 

Na FIGURA 4.12, apresenta-se a discretização do modelo numérico do 

sistema completo. O modelo elaborado possui 12647 elementos com forma tetraédrica e 

com dimensões em torno de 0,005mm. O tempo de processamento da análise modal 

para obtenção das freqüências naturais foi de 55s. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.12. Sistema completo discretizado e respectivas regiões (tubo metálico e 

envoltória de pasta de cimento) 

 

Com o modelo numérico desenvolvido realizou-se análise modal para os tubos 

metálicos, os sólidos de pasta de cimento e o sistema completo, com objetivo de 

identificar o modo de vibração longitudinal correspondente ao que foi excitado 

experimentalmente. Estas análises foram utilizadas em conjunto com os testes 

experimentais. 

 

4.3 Modelo Numérico do Sistema Completo com Tubo Metálico Completamente 

Revestido 

 

A amostra concebida inicialmente e utilizada nos testes experimentais era 

parcialmente revestida pela pasta de cimento. Entretanto, estudos complementares 

foram necessários para investigar quais efeitos ocorreriam na situação em que o tubo 



 
 
 

 

metálico fosse complemente revestido. A motivação foi verificar o efeito da extensão da 

região de contato entre pasta e tubo na identificação da aderência entre as mesmas. 

Partindo da mesma idéia utilizada para desenvolver o modelo numérico do 

sistema completo com tubo parcialmente revestido, foram elaborados mais dois 

modelos numéricos. O primeiro modelo foi concebido com o tubo metálico de extensão 

200 mm e completamente revestido. No segundo modelo, foi utilizado uma extensão de 

500 mm para o tubo metálico e o mesmo complemente revestido.  

O procedimento de elaboração desses novos modelos numéricos seguiu a mesma 

metodologia utilizada para construção do modelo numérico do tubo metálico 

parcialmente revestido, ou seja, tipos de elementos, características dos materiais e 

discretização.  

Nas FIGURAS 4.13 e 4.14 são apresentados os novos modelos construídos. 

Para a extensão 500 mm (FIGURA 4.14), por não ter resultados experimentais quanto 

ao módulo elástico e densidade, na calibração do modelo para obtenção das freqüências 

naturais, foi utilizado um único módulo elástico e densidade para o tubo metálico, nas 

três situações (SS, NaCl e Óleo). No capítulo seguinte são realizadas as discussões dos 

resultados obtidos nessa calibração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.13. Sistema completamente revestido discretizado - extensão 200 mm e 

respectivas regiões (tubo metálico e envoltória de pasta de cimento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.14. Sistema completamente revestido discretizado - extensão 500 

mm e respectivas regiões (tubo metálico e envoltória de pasta de cimento) 



 
 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos com a realização dos 

testes modais experimentais, na direção longitudinal, dos tubos metálicos e nas amostras 

de sólidos de pasta de cimento. Apresentam-se também os resultados obtidos com os 

ensaios realizados no sistema completo. 

Apresentam-se também os resultados obtidos por meio da calibração do 

modelo numérico com relação à aderência da interface, usando os resultados obtidos 

experimentalmente, de forma a caracterizar essa região através da rigidez (K), em 

função da inserção das substâncias nas superfícies dos tubos metálicos. São discutidos 

também os resultados numéricos obtidos com a calibração dos modelos construídos para 

extensões diferentes de tubo metálico. 

 

5.1 Resultados Experimentais  

 

Testes modais foram realizados nos tubos metálicos, nas amostras de sólidos 

de pastas de cimento e no sistema completo. Obtiveram-se para as amostras freqüências 

naturais e razões de amortecimentos, a partir do processamento dos sinais de vibração 

medidos. 

Com esses resultados experimentais e utilizando os modelos numéricos 

construídos, foi possível determinar os módulos de elasticidade dos materiais (aço e 

pasta de cimento) e empregá-los como parâmetros conhecidos para a posterior 



 
 
 

 

determinação da condição da interface (aderência), expressa em termos da constante 

elástica da mola (K) do elemento de interface introduzido no modelo numérico.  

 

5.1.1 Testes Modais nos Tubos Metálicos 

 

Os tubos metálicos foram colocados no aparato experimental e excitados por 

um sinal de varredura senoidal, cuja faixa de freqüência incluiu a freqüência natural na 

direção longitudinal. Na faixa de freqüência de interesse, em torno de 10 kHz, o 

espectro apresentou amplitudes razoavelmente constantes. Esperava-se que o mesmo 

apresentasse amplitude constante nessa região, o esperado de uma excitação tipo 

varredura senoidal. Entretanto, supõe-se que devido a ruídos de aquisição durante o 

processo de medição ou mesmo devido a características do equipamento utilizado para 

geração do sinal, o espectro de excitação apresentou a configuração mostrada na 

FIGURA 5.1. A flutuação observada no sinal não compromete o que se deseja obter, 

que é a identificação da freqüência natural e amortecimento do modo de vibração 

excitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.1. Espectro do sinal de excitação gerado, nos testes com tubos metálicos. 

 

Foram ensaiados nove tubos metálicos dispostos em três grupos com três tubos 

cada e o espectro do sinal de resposta processado para cada tubo metálico encontra-se 

na FIGURA 5.2. No teste desenvolvido, foi assegurado que a amostra vibraria somente 

na direção longitudinal e em torno da freqüência natural, excitando-a com um sinal com 



 
 
 

 

freqüências apenas em torno desta freqüência. Desta forma foi possível obter um único 

pico no espectro, referente à freqüência de ressonância do tubo metálico. 

Diversos autores como ETCHEVERRY e SÁNCHEZ (2009), NEVES et al. 

(2008) e SWAMY e RIGBY (1971) utilizaram resultados de freqüências ressonantes na 

determinação de características dinâmicas em sistemas físicos, tais como o módulo de 

elasticidade dinâmico, demonstrando ser um método satisfatório na obtenção dessas 

características em diversos materiais. 

Pode ser observado na FIGURA 5.2, variações nos valores médios da 

freqüência natural entre os tubos metálicos como também nos valores médios das 

amplitudes, embora a excitação senoidal aplicada tenha sido na mesma faixa de 

freqüência e com a mesma amplitude. A variação de amplitude e freqüência pode ser 

atribuída ao fato de que os protótipos não são iguais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.2. Espectro médio de resposta à excitação para os nove tubos ensaiados. 

 

Foram realizadas, para cada tubo metálico, doze medições de forma a 

minimizar erros decorrentes do processo de aquisição e processamento dos sinais. Foi 

observado que dentro dessas doze medições, os valores de amplitudes mantiveram-se 

praticamente constantes, sendo desta forma assegurada a possibilidade de que a variação 



 
 
 

 

de amplitude observada na FIGURA 5.2 esteja relacionada com as diferenças entre os 

protótipos e não com o processo de medição.  

Na FIGURA 5.3 apresenta-se o espectro típico de doze medições realizados 

em um tubo metálico e da média desses sinais. Observa-se, conforme comentado acima 

que os valores de amplitudes tiveram pequena variação entre as doze medições 

realizadas se comparados com a média. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.3. Espectros típicos de resposta para as doze medições realizadas em dado 

tubo metálico. 

 

Estão apresentados na TABELA 5.1 os valores médios de freqüências naturais 

na direção longitudinal, para cada tubo metálico ensaiado, identificadas como o valor da 

freqüência natural correspondente ao respectivo valor de pico do espectro. Estes valores 

correspondem aos espectros apresentados na FIGURA 5.3. 

TABELA 5.1. Valores médios das freqüências naturais experimentais dos tubos 

metálicos. 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Fnet(Hz) 9938 9538 9950 9450 9413 9800 10025 9775 9863 

dp 8,3 47,07 11,24 15,35 51,60 24,20 21,89 16,09 9,86 
    Fnet: freqüência natural experimental média do tubo metálico; dp: desvio padrão 



 
 
 

 

Nota-se que ocorreu uma variabilidade dos valores dessas freqüências naturais 

médias entre os tubos metálicos. Na FIGURA 5.4, observa-se essa variabilidade em 

torno de cada valor médio de freqüência natural. O valor médio para os nove tubos é de 

9752 Hz e percebe-se na figura que, embora haja variação entre os valores individuais 

de freqüência natural médios, ocorreu pequena variação torno do valor médio de cada 

um dos nove tubos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.4. Variação dos valores de freqüência em torno do respectivo valor médio, 

com indicação do desvio padrão. 

 

Através do modelo numérico construído para o tubo metálico foi possível 

determinar o módulo de elasticidade equivalente do aço (Et), para cada tubo metálico. 

Este valor foi obtido mediante ajuste do modelo numérico do tubo metálico, de modo a 

obter, no modelo numérico, uma freqüência natural correspondente à obtida 

experimentalmente. Os valores obtidos estão apresentados na TABELA 5.2. 

Observa-se variações nos valores dos módulos de elasticidade entre os tubos 

metálicos, atribuídos a imperfeições geométricas e ao processo de fabricação dos tubos 

e colocação das tampas. Essas tampas podem ter ocasionados deformações e 

enrijecimento nas duas extremidades do tubo metálico e consequentemente modificado 

a rigidez do tubo. Notar que a variação do módulo elástico está sendo feita com o intuito 

de correlacionar o resultado numérico com experimental. 



 
 
 

 

Verifica-se também a evidência de que o modelo numérico representa 

adequadamente o tubo metálico, pois os valores de freqüência experimental e numérica 

não diferiram significativamente entre si, após o ajuste no valor do módulo elástico. 

 

TABELA 5.2. Valor do módulo de elasticidade do material para cada tubo metálico. 

Tubo Fnet (Hz) Fnut (Hz) tE (GPa) erro (%) 

T1 9938 9937 187,60 0,01 

T2 9538 9538 147,60 0,00 

T3 9950 9948 160,50 0,02 

T4 9450 9449 144,70 0,01 

T5 9413 9412 144,00 0,01 

T6 9800 9820 156,50 0,02 

T7 10025 10027 163,30 0,02 

T8 9775 9779 181,00 0,04 

T9 9863 9867 184,50 0,04 
Fnet: freqüência natural experimental média do tubo metálico; Fnut: freqüência natural numérica do tubo 

metálico. 

 

Utilizando a técnica do Half Power para obtenção da razão de amortecimento, 

no qual é possível avaliar esse parâmetro a partir de amplitudes do espectro nas 

vizinhanças do pico, foi possível calcular este valor para cada tubo metálico testado, a 

partir do espectro de resposta obtido. Foram obtidos esses valores para compará-los 

posteriormente com os valores obtidos do sistema completo e observar o quanto a 

presença da envoltória de pasta de cimento afetou as características dinâmicas do 

sistema. Na TABELA 5.3 apresentam-se os valores médios da razão de amortecimento 

(mt) em cada tubo metálico. 

 

TABELA 5.3. Valores médios da razão de amortecimento dos tubos metálicos. 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 
mt 

(%) 
0,654 0,679 0,300 0,687 1,168 0,664 0,848 0,973 0,506 

dp 0,07 0,06 0,06 0,06 0,14 0,16 0,09 0,09 0,05 
mt= razão de amortecimento média dos tubos metálicos; dp: desvio padrão  

 



 
 
 

 

Mesmo os tubos metálicos tendo valores de massa e dimensões bem próximos 

(ver TABELA 4.1), observam-se mudanças significativas nos valores na razão de 

amortecimento. 

A variabilidade observada na razão de amortecimento está na FIGURA 5.5. O 

valor médio da razão de amortecimento para os nove tubos metálicos é de 0,72%. 

Percebe-se que, em torno deste valor, existe uma variabilidade maior do que a 

observada no caso das freqüências naturais, o que pode significar que há uma maior 

incerteza na obtenção deste parâmetro do que na obtenção da freqüência natural. Isto é 

potencialmente inerente ao tipo de técnica utilizada, posto que se verifica na literatura 

comentários sobre a dificuldade de obter com precisão a razão de amortecimento, a 

partir de testes modais, quando comparado à freqüência natural (RESENDE, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.5. Variação dos valores da razão de amortecimento em torno do valor 

médio dos tubos metálicos, com indicação do desvio padrão. 

 

5.1.2 Testes Modais, nas Amostras de Sólidos de Pasta de Cimento 

 

Utilizando procedimento similar aos utilizados para os tubos metálicos, 

realizaram-se testes modais, nas amostras de sólidos de pasta de cimento, 

confeccionadas com as relações (a/c) 0,33 e 0,44. Foram confeccionadas três amostras 

para cada traço. Os testes nas amostras foram realizados nas idades de 3, 7, 14 e 28 dias 



 
 
 

 

e para cada amostra eram feitas 12 medições em três baterias de quatro medidas. As 

amostras foram excitadas na direção longitudinal e suas freqüências naturais foram 

obtidas. Aplicou-se uma excitação de varredura senoidal nas amostras com freqüência 

em torno de 8 kHz e amplitude razoavelmente constante.  

Após processamento dos sinais obtidos, plotaram-se os espectros de resposta 

para as amostras de sólidos de pasta de cimento analisadas. Na FIGURA 5.6 

apresentam-se os espectros médios de resposta correspondentes à relação (a/c) 0,33 para 

as idades 3, 7, 14 e 28 dias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.6 Espectro médio em freqüência para as quatro idades – relação (a/c) 0,33. 

 

Observa-se a influência da idade nos valores de freqüência natural. Este fato se 

deve ao endurecimento e conseqüente aumento da rigidez do material com o tempo, 

estando esta última diretamente relacionada com a freqüência natural.  

Verifica-se também variações nos valores de amplitudes médias, embora a 

excitação senoidal aplicada tenha sido na mesma faixa de freqüência e com a mesma 

amplitude. A variação de amplitude pode ser atribuída a diferenças existentes no 

material com a idade. 

Na FIGURA 5.7 apresenta-se o espectro médio típico das medições realizadas 

em uma amostra de sólido de pasta de cimento e da média desses sinais, em função da 



 
 
 

 

amplitude do sinal. Embora tenha sido feitas doze medições, neste caso foi plotado, na 

FIGURA 5.7, o espectro médio de sete medições, pois no processo de aquisição e 

processamento dos dados, alguns dados de espectros não foram registrados. Observa-se 

que os valores de amplitudes tiveram pequena variação entre as medições realizadas se 

comparados com a média. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.7. Espectro típico de resposta para as medições realizadas em amostra de 

sólido de pasta de cimento com a relação (a/c) 0,33. 

 

Na FIGURA 5.8 observam-se os espectros médios de medição obtidos para a 

relação (a/c) 0,44, nas respectivas idades analisadas (3, 7, 14 e 28 dias). Na FIGURA 

5.8 observa-se que o fator (a/c) 0,44 manteve a mesma tendência de aumento da 

freqüência natural com a idade, fato relacionado com o aumento natural da rigidez com 

o endurecimento da pasta.  

Percebe-se na figura também o mesmo ocorrido com a relação (a/c) 0,33,ou 

seja, variações nos valores de freqüência natural médios entre as amostras como 

também nos valores de amplitudes médias, embora a excitação senoidal aplicada tenha 

sido na mesma faixa de freqüência e com a mesma amplitude. A variação de amplitude 

pode ser igualmente atribuída a diferenças existentes no material com a idade. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.8 Espectro médio em freqüência para as quatro idades – relação (a/c) 0,44. 

Para confirmar esse fato plotou-se o espectro típico das medições realizadas 

em uma amostra de sólido de pasta de cimento e da média desses sinais, em função da 

amplitude do sinal. Observa-se que os valores de amplitudes tiveram pequena variação 

entre as medições realizadas se comparados com a média (FIGURA 5.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.9. Espectros típicos de resposta para as medições realizadas em amostra de 

sólido de pasta de cimento com a relação (a/c) 0,44. 



 
 
 

 

Outra observação importante com relação às FIGURAS 5.7 e 5.9, é que a 

relação (a/c) 0,33 apresentou valores de freqüência natural superiores à relação (a/c) 

0,44, sob as mesmas condições. A pasta preparada com a relação (a/c) 0,33 possui 

menos água e mais cimento, possuindo então menor número de vazios na pasta e por 

esse motivo torna-se uma pasta mais resistente e consequentemente com valores de 

freqüência mais altos. 

Na TABELA 5.4 estão apresentados os resultados médios encontrados das 

freqüências naturais experimentais, para cada relação (a/c) nas diferentes idades. 

TABELA 5.4. Freqüência natural experimental média das pastas de cimento para as 

relações (a/c) 0,33 e 0,44. 

 Fnep(Hz) 

a/c 3dias 7dias 14dias 28dias 

0,33 7873 7982 8016 8115 

0,44 6916 6953 7280 7420 
Fnep: freqüência natural média experimental da pasta de cimento 

Na FIGURA 5.10 são apresentados os valores médios de freqüência natural 

para as duas pastas analisadas. Observa-se que a relação (a/c) 0,33 apresentou valores 

superiores em relação (a/c) 0,44. Na relação (a/c) 0,44, embora ocorram valores de 

freqüência inferiores, observou-se uma maior sensibilidade à idade em relação à relação 

(a/c) 0,33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.10. Freqüência natural experimental média dos sólidos de pasta nas várias 

idades, com indicação do desvio padrão. 



 
 
 

 

Percebe-se também na FIGURA 5.10 que para as duas relações (a/c) o maior 

crescimento da frequência se deu aos 14 dias. Como a freqüência está relacionada com a 

resistência do material e por se ter utilizado um cimento que pode apresentar sua 

resistência máxima nas primeiras idades na confecção das amostras, então este fato é 

justificado. A observação do comportamento até os 28 dias é usualmente utilizado como 

referência geral para avaliação de pastas de cimento e concretos pois nesse intervalo o 

cimento atinge diversas fases importantes relevantes nessa investigação (TAYLOR, 

1990). 

Para a obtenção da razão de amortecimento dos sólidos de pasta de cimento foi 

usada a técnica de Half Power. Abaixo estão apresentados (TABELA 5.5) os valores 

médios da razão de amortecimento para cada relação (a/c) analisada. 

 

TABELA 5.5. Valores médios da razão de amortecimento das pastas de cimento.  

 mp (%) 

(a/c) 3dias 7dias 14dias 28dias 

0,33 1,46 1,40 1,23 0,98 

0,44 1,21 1,15 1,10 0,93 
mp : valores médios da razão de amortecimento das pastas de cimento 

 

Na FIGURA 5.11, são apresentados os valores médios de razão de 

amortecimento para as duas pastas analisadas. Percebe-se um decréscimo desses valores 

com a idade para as duas pastas analisadas. Conforme havia sido observado na 

FIGURA 5.10, ocorreu aumento nos valores de freqüência natural com a idade e esse 

fato reflete na razão de amortecimento. De acordo com equação (2.2) a razão de 

amortecimento é inversamente proporcional ao amortecimento crítico (Ccr), que por sua 

vez é proporcional à freqüência natural (equação (2.3)). Desta forma, observando que as 

freqüências naturais obtidas aumentaram com a idade, aumentando consequentemente o 

Ccr, ocorreria uma respectiva redução na razão de amortecimento devido a este fator. 

O amortecimento está relacionado com a capacidade de um sistema dissipar 

mais ou menos energia quando submetido a processo vibratório. No entanto deve-se 

ressaltar que a estimativa desse parâmetro em materiais cimentícios é uma tarefa que 

apresenta dificuldades. RESENDE (2003), em testes dinâmicos realizados com martelo 

de impacto em corpos de provas de concreto compostos com diversos tipos de fibras, 



 
 
 

 

observou redução nos valores da razão de amortecimento (obtido pelo método do Half 

Power) dessa amostras ao longo de quatro (4) dias) e atribuiu esse fato à perda de 

umidade das amostras, podendo este ser considerado também um fator que interfere na 

razão de amortecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.11. Razão de amortecimento médio das pastas nas diversas idades, com 

indicação do desvio padrão.  

 

Verificando os desvios dos valores da razão de amortecimento em relação aos 

valores médios, na FIGURA 5.11, observa-se comportamento semelhante aos tubos 

metálicos. Para as duas relações (a/c) observa-se, em torno da média, uma variação 

significativa. 

Para determinar o módulo de elasticidade dinâmico das pastas (Edp) utilizaram-

se os valores de freqüência natural experimental e, através do modelo numérico 

construído para os sólidos de pasta de cimento, foi possível calibrar o modelo para cada 

valor de freqüência natural, ajustando respectivamente o valor do módulo elástico. Na 

TABELA 5.6 estão estes valores para cada relação (a/c) e nas idades analisadas. 

 

 

 



 
 
 

 

TABELA 5.6. Valor do módulo de elasticidade dinâmico das pastas de 

cimento. 
relação (a/c) 0,33 relação (a/c) 0,44 Idade 

(dias) Fnep(Hz) Fnup(Hz) Edp(GPa) erro (%) Fnep (Hz) Fnup (Hz) Edp(GPa) erro (%) 

3 7813 7815 20,05 0,03 6916 6915 15,00 0,01 

7 7982 7984 20,31 0,03 6953 6951 15,35 0,03 

14 8016 8013 20,78 0,04 7280 7278 15,95 0,03 

28 8115 8110 21,30 0,06 7420 7421 16,15 0,01 

Fnep  Freqüência natural experimental; Fnup  Freqüência numérica; Edp  Módulo de elasticidade dinâmico 

da pasta 

 

Verifica-se através da TABELA 5.6 que os valores obtidos para o módulo de 

elasticidade dinâmico para a relação (a/c) 0,33 aos 28dias foi de 21,30 GPa e para a 

relação (a/c) 0,44 foi de 16,15 GPa. Estes resultados estão de acordo com valores 

obtidos analiticamente através da equação (2.1) onde para a relação (a/c) 0,33, obteve-se 

valor de 21,00 GPa e para a relação (a/c) 0,44 o valor de 15,91 GPa, ambos na mesma 

idade. Como referência, HELMUTH e TURK (1966) citado por TAYLOR (1990), 

através de um método dinâmico para determinação do módulo de elasticidade, 

obtiveram valores para pastas de cimento portland entre 20 e 30GPa.  

Embora esteja sendo usada, neste trabalho, uma aproximação numérica para 

obtenção do módulo de elasticidade dinâmico das pastas de cimento, os valores 

encontrados estão dentro do esperado se comparados aos mencionados pelo autor citado 

anteriormente, como também aos valores obtidos analiticamente. Observa-se também a 

adequação do modelo numérico para representar o protótipo ensaiado. 

Outro parâmetro obtido para as pastas de cimento e que foram utilizados na 

obtenção dos módulos de elasticidade dinâmicos, são os valores de densidade para cada 

relação (a/c). Para a relação (a/c) 0,33 o valor médio da densidade ficou em torno 

1965,41 kg/m3 e para a relação (a/c) 0,44 este valor ficou em torno de 1806,43 kg/m3. 

KEATING et al. (1989) realizando ensaios em pastas para cimentação de 

poços de petróleo formuladas com Cimento Portland Classe G, obtiveram densidades 

que variaram de 1950 a 1960 kg/m3 e para os cimentos Classes B e D, também testados, 

os valores foram de 1770 e 1630 kg/m3 respectivamente. Nas duas situações foi 

utilizado a relação a/c 0,44. Neste trabalho foi utilizado o Cimento Portland Classe C; se 

forem comparados os resultados de densidade obtidos para as duas relações a/c ( 0,33 e 



 
 
 

 

0,44) percebe-se que os resultados obtidos estão dentro de uma faixa de coerência para a 

densidade de pastas usadas em poços de petróleo. 

 

5.1.3 - Testes Modais no Sistema Completo 

 

5.1.3.1. Análise dos Valores Relativos de Frequência Natural Experimental 

Considerando as Relações a/c 0,33 e 0,44 

 

Depois de realizados os ensaios nos materiais separados (tubo metálico e 

sólido de pasta de cimento), foram feitos testes modais do sistema completo na direção 

longitudinal (tubo metálico mais envoltória de pasta de cimento), para obter as 

freqüências naturais nesta direção. Foram ensaiadas amostras com substância na 

superfície do tubo metálico (CS), sendo estas NaCl ou óleo, e sem substância na 

superfície do tubo metálico (SS). Foram utilizadas as relações (a/c) 0,33 e 0,44 e nas 

idades de 3, 7,14 e 28 dias. As amostras foram excitadas na mesma faixa de freqüência 

utilizada para excitar os tubos metálicos, ou seja, de 6 kHz a 15 kHz. 

As amostras foram ensaiadas e suas freqüências naturais foram obtidas. No 

entanto, na realização dos testes modais nos tubos metálicos, foi observada uma 

heterogeneidade entre os tubos, em decorrência do seu processo de confecção. Em 

virtude disto tentou-se minimizar esse efeito, utilizando como padrão comparativo o 

quociente entre a freqüência natural experimental média do sistema completo (Fnes) e a 

freqüência natural experimental média do respectivo tubo metálico (Fnet) sem pasta de 

cimento. 

Na TABELA 5.7 são apresentados os valores relativos médios de freqüência 

natural experimental para as amostras sem substância na superfície do tubo metálico 

(SS) nas diferentes idades, para as duas relações (a/c). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

TABELA 5.7. Valores relativos de freqüência natural experimental média para as 

amostras SS, para as duas relações (a/c) e diferentes idades. 

 3dias 7dias 14dias 28dias 

1,05 1,09 1,08 1,03 

1,10 1,11 1,10 1,07 0,33 

 1,07 1,05 1,08 1,03 

média 1,07 1,08 1,09 1,04 

desvio 0,03 0,03 0,03 0,02 

1,04 1,05 1,04 1,03 

1,07 1,08 1,09 1,07 0,44 

1,06 1,06 1,06 1,06 

média 1,06 1,07 1,06 1,05 

desvio 0,02 0,02 0,03 0,02 

 

Na FIGURA 5.12 observa-se a variação, com a idade, dos valores relativos de 

freqüência natural experimental média, das amostras sem substância na superfície do 

tubo metálico, para as diferentes relações (a/c) 0,33 e 0,44. Verifica-se que os valores 

relativos de freqüência atingiram seu máximo aos 14 dias. Atribui-se esse fato à 

utilização de um tipo de cimento que pode atingir sua máxima resistência nessa idade.  

Outro fato também observado na FIGURA 5.12 é uma queda nos valores 

relativos, aos 28 dias. Por se tratar de amostras de tamanho reduzido e que foram 

manipuladas por um longo período de tempo, fissuras que surgiram na camada de pasta 

de cimento podem ter provocado alguma perda de aderência entre o tubo metálico e a 

pasta de cimento reduzindo, desta forma, as freqüências naturais do sistema completo 

para esta idade. 

Observa-se também na Figura 5.12 que se obtiveram, em geral, valores 

superiores de freqüência natural relativa para a relação (a/c) 0,33, se comparados com a 

relação (a/c) 0,44. Entretanto, a variação observada entre as duas relações (a/c) é 

pequena em relação ao desvio-padrão dos ensaios, não podendo-se afirmar que a relação 

(a/c) seja relevante para a variação dos valores relativos de freqüência natural.  

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.12. Valores relativos de freqüência natural experimental das amostras sem 

substância na superfície do tubo metálico (SS) com a idade, com indicação do desvio 

padrão. 

 

Na TABELA 5.8 são apresentados os valores relativos médios de freqüência 

natural experimental para as amostras com NaCl na superfície do tubo metálico, nas 

diferentes idades e para as duas relações (a/c). 

 

TABELA 5.8. Valores relativos de freqüência natural experimental média para as 

amostras com NaCl, para as duas relações (a/c) e as diferentes idades. 

 3dias 7dias 14dias 28dias 

1,07 1,08 1,11 1,11 

1,05 1,10 1,11 1,11 0,33 

1,07 1,10 1,12 1,06 

média 1,06 1,09 1,11 1,09 

desvio 0,01 0,01 0,01 0,03 

1,08 1,11 1,02 1,09 

1,10 1,11 1,10 1,10 0,44 

1,07 1,07 1,09 1,03 

média 1,08 1,10 1,10 1,08 

desvio 0,01 0,02 0,04 0,04 



 
 
 

 

A FIGURA 5.13 corresponde aos valores relativos de freqüência natural 

média, das amostras com NaCl. Na mesma figura variaram-se também as relações (a/c) 

em 0,33 e 0,44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.13. Valores relativos de freqüência natural experimental das amostras com 

NaCl em função da idade, com indicação do desvio padrão.  

 

De acordo com METHA e MONTEIRO, (1994), o NaCl aumenta a velocidade 

de hidratação nas primeiras idades em compósitos a base de cimento e como 

conseqüência tem-se o aumento da resistência inicial. Sendo a freqüência natural 

diretamente relacionada com a rigidez do material, percebe-se então a influência da 

presença desse cloreto nos valores relativos de freqüência natural. Se compararmos 

esses valores com os obtidos sem substância na superfície (SS), observa-se que ocorreu, 

de forma geral, um acréscimo de 5% nos valores relativos de freqüência natural relativa. 

Desta forma, sendo a interface entre os dois materiais mais rígida, há uma maior 

condição de aderência. 

Na FIGURA 5.13 verifica-se também que os valores relativos de freqüência 

natural aumentaram até os 7 dias devido ao cimento utilizado poder atingir sua máxima 

resistência nas primeiras idades. Se compararmos esses resultados com as amostras SS, 

cujo aumento foi de 1%, dos 3 até os 7dias, percebe-se um acréscimo de 3%, no mesmo 

intervalo, para as amostras com NaCl. Esse resultado pode indicar a influência do NaCl 

na interface. SILVA (2010), em testes cíclicos realizados em amostras confeccionadas 



 
 
 

 

sob as mesmas condições, percebeu maior número de ciclos antes de ocorrer a perda de 

contato na interface tubo metálico/ envoltória de pasta de cimento, para as amostras com 

NaCl. 

Um fato ocorrido com as amostras tratadas com NaCl foi que a relação (a/c) 

0,44 apresentou, em algumas idades, maiores valores relativos de freqüência natural se 

comparados com a relação (a/c) 0,33, como se pode observar na FIGURA 5.12. No 

entanto mais uma vez não observa-se uma variação significativa entre as duas relações 

(a/c), evidenciando assim, que a relação (a/c) não influenciou nos valores relativos de 

freqüência natural. 

O efeito do NaCl na interface revestimento metálico/envoltória de pasta de 

cimento fica evidenciado com a análise visual da superfície dos tubos metálicos após a 

desmoldagem das amostras aos 28 dias (FIGURA 5.14). Observa-se na figura, da 

esquerda para direita, tubo metálico sem substância na superfície (SS) e tubo metálico 

com NaCl, respectivamente.  

Percebe-se que, no tubo metálico com NaCl, pontos de corrosão que 

aumentaram a rugosidade da superfície e como conseqüência provocaram um aumento 

das freqüências naturais em relação ao tubo sem substância na superfície, em virtude de 

uma maior aderência na ligação da pasta ao tubo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.14. Análise visual dos tubos metálicos após desmoldagem das amostras aos 

28dias, (a) sem substância (SS) e (b) com NaCl.  

 



 
 
 

 

Na TABELA 5.9 são apresentados os valores relativos médios de freqüência 

natural experimental para as amostras onde se aplicou óleo na superfície do tubo, nas 

diferentes idades e para as duas relações (a/c). 

 

TABELA 5.9. Valores relativos de freqüência natural experimental média para as 

amostras com óleo, para as duas relações (a/c) e as diferentes idades. 

 3dias 7dias 14dias 28dias 

1,04 1,06 1,04 1,03 

1,06 1,04 1,04 1,03 0,33 

1,07 1,07 1,06 1,06 

média 1,06 1,06 1,05 1,04 

desvio 0,02 0,02 0,01 0,02 

1,04 1,05 1,04 0,98 

1,03 1,03 1,02 1,02 0,44 

1,04 1,03 1,04 0,99 

média 1,04 1,04 1,03 1,00 

desvio 0,00 0,01 0,02 0,02 

 

A FIGURA 5.15 estão plotados os valores relativos de freqüência natural 

experimental média das amostras com óleo. Na mesma figura variaram-se também as 

relações (a/c) em 0,33 e 0,44. 

A presença de óleo na região de contato entre o tubo metálico e a envoltória de 

pasta de cimento resultou na redução nos valores relativos de freqüência natural até os 

28 dias. A interação do óleo na interface entre o tubo metálico e a envoltória de pasta de 

cimento resultou em perda de contato entre esses dois materiais devido ao óleo ser 

hidrofugante, ou seja, não reagir com a água e formar uma película na interface tubo 

metálico e envoltória de pasta de cimento, provocando redução da aderência nessa 

região e diminuição nos valores relativos de freqüência natural do sistema completo. 

Observou-se uma redução de 6% (aos 28dias) nos valores relativos de freqüência 

natural relativa obtidos nas amostras com óleo em relação às respectivas amostras sem 

substância na superfície do tubo metálico. 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.15. Valores relativos de freqüência natural experimental média das 

amostras com óleo em função da idade, com indicação do desvio padrão. 

 

O efeito do óleo na interface revestimento metálico/envoltória de pasta de 

cimento fica evidenciado com a análise visual da superfície dos tubos metálicos após a 

desmoldagem das amostras aos 28 dias (FIGURA 5.16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.16. Análise visual dos tubos metálicos após desmoldagem das amostras aos 

28dias, (a) sem substância e (b) com óleo.  

 



 
 
 

 

Observa-se na figura da esquerda para direita, tubo metálico sem substância e 

tubo metálico com óleo, respectivamente. No tubo metálico com óleo, devido à reação 

do óleo com a pasta de cimento, surge uma película protetora na superfície do tubo 

metálico, reduzindo assim a aderência entre os dois materiais e, por conseguinte, os 

valores de freqüência natural dessas amostras. 

Através da inspeção visual de fragmentos de pastas de cimento resultantes da 

desmoldagem das amostras conseguiu-se perceber também diferença das amostras 

moldadas com substância na superfície do tubo metálico em relação às amostras sem 

substância (FIGURA 5.17). Na parte que foi retirada de amostra com NaCl, observa-se 

pontos de corrosão devido ao contato do aço com a pasta de cimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.17. Análise visual de fragmentos de pasta de cimento após desmoldagem. 

(a) sem substância, (b) NaCl e (c) Óleo. 

 

5.1.3.2. Análise dos Valores Relativos de Razão de Amortecimento Considerando 

as Relações a/c 0,33 e 0,44 

 

A partir dos espectros de resposta em freqüência obtidos, calculou-se a razão 

de amortecimento utilizando a técnica do Half Power. Por ter ocorrido diferenças entre 

os valores da razão de amortecimento dos tubos metálicos, foi também necessário 

apresentar valores relativos, ou seja, fez-se o quociente da razão de amortecimento 

média do sistema completo (tubo metálico mais envoltória de pasta de cimento (Ams)) 

com a razão de amortecimento média do respectivo tubo metálico (Amt). Os resultados 

estão apresentados nas FIGURAS 5.19, 5.20 e 5.21 seguintes. 

No sistema completo foi observado comportamento diferente nos valores 

relativos da razão de amortecimento se comparados com os valores obtidos para os 



 
 
 

 

materiais separados, ou seja, os valores relativos de razão de amortecimento dos tubos 

metálicos e das pastas de cimento. Esse fato ocorreu pelas características diferentes 

apresentadas pelo sistema completo, pois para estes tem-se uma composição de 

materiais cujas propriedades dinâmicas combinadas ainda são desconhecidas. 

Entretanto, percebeu-se que o comportamento dos valores relativos da razão de 

amortecimento do sistema completo, sem substância e com substância na superfície dos 

tubos metálicos, foi similar aos resultados obtidos para os valores relativos de 

freqüência para o mesmo sistema. 

Na TABELA 5.10 são apresentados os valores relativos médios de razão de 

amortecimento experimental para as amostras SS, nas diferentes idades e para as duas 

relações (a/c). 

A FIGURA 5.18 corresponde aos valores relativos de razão de amortecimento 

média das amostras sem substância (SS). Na mesma figura variaram-se também as 

relações (a/c) em 0,33 e 0,44. 

Observou-se nos resultados tendência de aumento nesses valores relativos da 

razão de amortecimento média nas primeiras idades (3, 7 e 14 dias) e aos 28 dias 

verificou-se certa estabilização desses valores, como se observa na FIGURA 5.18.  

O amortecimento é um parâmetro modal que não está relacionado com a 

rigidez do material e sim com a capacidade de dissipação de energia desse material 

quando submetido a determinadas condições de contato ou exposição a substâncias e 

outras situações. Por conseguinte, essa tendência de aumento dos valores da razão de 

amortecimento do sistema completo pode estar relacionada com a interface existente 

entre o tubo metálico e a luva de pasta de cimento, já que, sendo a excitação aplicada no 

tubo metálico, a dissipação a ocorrer na pasta depende do quanto de vibração ocorre na 

pasta, o que é afetado pela condição da interface. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

TABELA 5.10. Valores relativos médios da razão de amortecimento (%) para as 

amostras SS, para as duas relações (a/c) e as diferentes idades. 

 3dias 7dias 14dias 28dias 

1,48 2,02 1,84 2,61 

1,31 1,55 1,55 1,01 0,33 

1,55 2,28 2,64 3,10 

média 1,45 1,96 2,08 2,24 

desvio 0,12 0,38 0,52 1,09 

1,12 1,80 1,68 1,06 

2,02 2,48 2,99 3,48 0,44 

1,98 2,07 2,30 2,03 

média 1.70 2,10 2,31 2,19 

desvio 0,51 0,37 0,66 1,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.18. Valores relativos de razão de amortecimento das amostras sem 

substância (SS) em função da idade, com indicação do desvio padrão.  

 

Na TABELA 5.11 são apresentados os valores relativos médios de razão de 

amortecimento experimental para as amostras com NaCl, nas diferentes idades e para as 

duas relações (a/c). 



 
 
 

 

TABELA 5.11. Valores relativos de razão de amortecimento experimental para as 

amostras com NaCl, para as duas relações (a/c) e as diferentes idades. 

 3dias 7dias 14dias 28dias 

1,23 1,83 1,92 2,10 

1,08 1,09 1,65 1,55 0,33 

1,62 1,77 2,27 2,84 

média 1,31 1,58 1,95 1,83 

desvio 0,28 0,41 0,31 0,28 

1,24 1,46 1,80 1,76 

1,07 1,08 1,05 1,30 0,44 

1,33 1,80 1,92 1,67 

média 1,21 1,44 1,60 1,60 

desvio 0,13 0,35 0,44 0,24 

 

A FIGURA 5.19 corresponde aos valores relativos de razão de amortecimento 

média das amostras com NaCl. Na mesma figura variaram-se também as relações (a/c) 

em 0,33 e 0,44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.19. Valores relativos de razão de amortecimento das amostras com NaCl 

em função da idade, com indicação do desvio padrão. 

 

Foi observada a mesma tendência de acréscimo nos valores relativos da razão 

de amortecimento nas primeiras idades (3, 7 e 14 dias) e após, até os 28 dias, estes 

permaneceram relativamente constantes. No entanto, comparando-se com as amostras 

sem substância (SS), verifica-se que os valores de razão de amortecimento 

permaneceram praticamente os mesmos. Esse fato pode ser atribuído ao processo de 



 
 
 

 

realização dos testes, como também ao número reduzido de amostras ensaiadas. No 

entanto não se pode desconsiderar a dificuldade de se obter experimentalmente a razão 

de amortecimento. 

Na TABELA 5.12 são apresentados os valores relativos médios de razão de 

amortecimento experimental para as amostras com óleo, nas diferentes idades e para as 

duas relações (a/c). 

 

TABELA 5.12. Valores relativos de razão de amortecimento experimental para as 

amostras com óleo, para as duas relações (a/c) e as diferentes idades. 

 3dias 7dias 14dias 28dias 

1,67 1,21 0,96 1,26 

1,45 1,12 1,15 1,12 0,33 

1,41 1,42 1,36 1,53 

média 1,51 1,25 1,16 1,30 

desvio 0,14 0,15 0,20 0,21 

1,20 1,03 1,01 0,92 

1,65 0,78 0,70 0,98 0,44 

2,36 1,54 1,38 0,96 

média 1,74 1,12 1,03 0,95 

desvio 0,57 0,37 0,33 0,03 

 

A FIGURA 5.20 corresponde aos valores relativos de razão de amortecimento 

média das amostras com óleo. Na mesma figura variou-se também as relações (a/c) em 

0,33 e 0,44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.20 Razão de amortecimento para as amostras com óleo em função da idade, 

com indicação do desvio padrão.  

 

Percebe-se na FIGURA 5.20 que ocorreu uma redução nesses valores se 

comparados com os valores obtidos com as amostras sem substância, evidenciando a 

influencia da interface nos valores de razão de amortecimento, pois no sistema completo 

a razão de amortecimento está relacionada com a vibração de todo o sistema, e esta é 

influenciada pelo material na interface. 

 

5.1.3.3. Análise dos Valores Relativos de Frequência Natural Experimental 

Considerando as Condições de Contato (SS, NaCl e Óleo) 

 

Na TABELA 5.13 são apresentados os valores relativos médios de frequência 

natural experimental para as três condições de contato (SS, NaCl e óleo), nas diferentes 

idades e para a relação a/c 0,33. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

TABELA 5.13. Valores relativos de freqüência natural experimental média para as 

amostras SS, NaCl e óleo - relação (a/c) 0,33. 

 3dias 7dias 14dias 28dias 

1,05 1,09 1,08 1,04 

1,08 1,08 1,10 1,07 SS 

1,06 1,05 1,08 1,06 

média 1,06 1,07 1,09 1,06 

desvio 0,03 0,03 0,03 0,02 

1,07 1,08 1,09 1,09 

1,05 1,08 1,08 1,09 NaCl 

1,08 1,09 1,10 1,06 

média 1,07 1,09 1,11 1,09 

desvio 0,01 0,01 0,01 0,03 

1,04 1,06 1,04 1,04 

1,06 1,04 1,05 1,03 Óleo 

1,07 1,06 1,04 1,06 

média 1,06 1,06 1,05 1,04 

desvio 0,02 0,02 0,01 0,02 

 

A FIGURA 5.21 corresponde aos valores relativos de frequência natural média 

das amostras, para a relação a/c 0,33, considerando as três condições de contato ( SS, 

NaCl e óleo). Percebe-se que a substância NaCl apresentou valores superiores se 

comparados com as outras duas condições (SS e óleo). Esse fato indica que a presença 

da substância na interface pode ter efeito no parâmetro freqüência natural. No caso do 

NaCl, o efeito é positivo e para o óleo esse efeito é negativo, ou seja tende a reduzir os 

valores de frequência natural. 

No entanto, devido à presença de desvios padrão elevados em relação às 

diferenças das freqüências relativas (TABELA 5.13) não se pode concluir que esse 

efeito seja significativo do ponto de vista estatístico. Esse fato pode estar atribuído ao 

pequeno número de amostras ensaiadas e erros cometidos na aquisição de dados, 

decorrente da manipulação das amostras. 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.21. Valores Relativos de Frequência Natural Experimental – 0,33 

 

Desta forma para investigar a significância estatística desses resultados 

procedeu-se à análise de variância, utilizando o software SISVAR v. 5.3., no qual foram 

feitos testes para verificar se as diferenças ocorridas entre as médias dos valores 

relativos de frequência natural, nas três condições de contato (SS, NaCl e óleo), 

indicavam condições diferentes de interface, do ponto de vista estatístico.  

Na TABELA 5.14 apresenta-se o resumo da análise de variância para a 

variável frequência natural. Observa-se que, se tomarmos como referência a condição 

sem substância na superfície (SS), as médias diferem ao nível de confiança de 95% 

somente em relação à condição com óleo, fato não ocorrido para o NaCl. Através da 

análise de variância percebeu-se também que a variável tratamento foi significativa, não 

ocorrendo o mesmo com a idade. 

Mesmo percebendo a significância estatística para uma das condições (óleo) é 

necessário fazer investigações adicionais para ver o efeito efetivo das substâncias na 

interface tubo metálico/envoltória de pasta de cimento. 

 

 

 



 
 
 

 

TABELA 5.14. Resumo da análise de variância referente à variável frequência natural 

experimental relativa para relação a/c 0,33. 

 

 
Valores relativos de freqüência 

natural experimental 

Variável  Quadrado Médio (QM) 

TRATAMENTO 0.004803* 

IDADE 0.001007ns 

Condição da Superfície do Tubo 

Metálico 

 

NaCl 1,09 a 

SS 1,07a 

Óleo 1,05 b 

DMS 0,02 

DMS – diferença mínima significativa para a variável condição da superfície do tubo metálico; (*) 

significativo em nível de confiança de 95%; (ns) não significativo; médias seguidas de mesma letra não 

diferem entre si (p < 0,05).  

 

Na TABELA 5.15 são apresentados os valores relativos médios de frequência 

natural experimental para as três condições de contato (SS, NaCl e Óleo), nas diferentes 

idades e para a relação a/c 0,44. 

A FIGURA 5.22 corresponde aos valores relativos de frequência natural média 

das amostras, para a relação a/c 0,44 considerando as três condições de contato ( SS, 

NaCl e óleo). Nessa situação percebe-se que experimentalmente ocorreu diferença 

maior entre as três condições de contato. No entanto, mais uma vez devido aos desvios 

elevados, não se pode ser conclusivo quanto ao efeito da presença de substância na 

superfície (NaCl ou óleo) no parâmetro freqüência natural relativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

TABELA 5.15. Valores relativos de freqüência natural experimental média para as 

amostras SS, NaCl e óleo - relação (a/c) 0,44. 

 3dias 7dias 14dias 28dias 

1,04 1,05 1,05 1,03 

1,07 1,08 1,09 1,07 SS 

1,06 1,08 1,09 1,06 

média 1,06 1,07 1,07 1,05 

desvio 0,02 0,02 0,03 0,02 

1,08 1,11 1,02 1,09 

1,10 1,11 1,10 1,10 NaCl 

1,07 1,07 1,09 1,03 

média 1,08 1,10 1,10 1,08 

desvio 0,01 0,02 0,04 0,04 

1,04 1,05 1,04 0,98 

1,03 1,03 1,02 1,02 Óleo 

1,04 1,03 1,04 0,99 

média 1,04 1,04 1,03 1,00 

desvio 0,00 0,01 0,02 0,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.22. Valores Relativos de Frequência Natural Experimental – 0,44 



 
 
 

 

Para investigar a significância estatística desses resultados procedeu-se a 

análise de variância, utilizando o software SISVAR v. 5.3., no qual foi feito testes para 

verificar se ocorriam diferenças entre as médias das três condições de contato (SS, NaCl 

e óleo). Na TABELA 5.16 apresenta-se um resumo da análise de variância para a 

variável frequência natural para a relação a/c 0,44. 

Mais uma vez se compararmos em relação à situação sem substância na 

interface (SS), tomada como referência, observa-se que as médias só diferiram para a 

condição óleo, sendo as médias iguais para a presença de NaCl. 

 

TABELA 5.16. Resumo da análise de variância referente à variável frequência natural 

experimental relativa para relação a/c 0,44. 

 
Valores relativos de freqüência 

natural experimental 

Variável  Quadrado Médio (QM) 

TRATAMENTO 0,00890 * 

IDADE 0,00111 ns 

Condição da Superfície do Tubo 

Metálico 

 

NaCl 1,08 a 

SS 1,06 a 

Óleo 1,03 b 

DMS 0,02 

DMS – diferença mínima significativa para a variável condição da superfície do tubo metálico; (*) 

significativo com nível de confiança de 95%; (ns) não significativo; médias seguidas de mesma letra não 

diferem entre si (p < 0,05).  

 

Nas duas situações, tanto para a relação a/c 0,33, quanto para a relação a/c 

0,44 percebe-se que através dos resultados experimentais não foi possível ser 

conclusivo quanto ao efeito das substâncias na variável frequência natural, de um ponto 

de vista estatístico. Esse fato pode ser atribuído ao pequeno número de amostras 

ensaiadas como também à condição de revestimento do tubo metálico, ou seja, a 

extensão revestida pode não ter sido suficiente para detectar algum efeito.  

Para investigar melhor esse fato, serão posteriormente (Seção 5.2.3.) realizadas 

análises complementares, levando-se em consideração a extensão de tubo metálico 

revestida. Para tal será utilizado o recurso da análise numérica. 



 
 
 

 

5.2. Resultados Numéricos para Verificação da Condição de Aderência na 

Interface 

 

Nesta seção são abordados os resultados obtidos com a calibração do modelo 

do sistema completo, utilizando parâmetros obtidos experimentalmente. Com este 

procedimento foi possível relacionar a constante de mola (K) com a aderência do 

material presente na interface tubo metálico/luva de pasta de cimento. Porém, 

inicialmente será mostrada a verificação de condição de rigidez infinita para as amostras 

ensaiadas. 

 

5.2.1. Verificação da Condição de Rigidez Infinita 

 

Na verificação da condição de rigidez infinita considera-se que os dois 

materiais estão perfeitamente colados e não há deslocamentos na interface. Para 

aplicação desse princípio, nesse trabalho, foram elaborados dois modelos numéricos. 

Um modelo foi construído sem a inserção do elemento de mola, COMBIN14 do 

software ANSYS na interface tubo metálico/envoltória de pasta de cimento. No outro 

modelo foi inserido o referido elemento. No entanto, na calibração do segundo foi 

utilizado como constante de mola (K), o valor de 1020. Através da comparação dos dois 

modelos, um com molas e outro sem molas, chegou-se à conclusão que um valor de K 

de 1020 deixa o modelo com molas representando uma interface rígida. 

Portanto aplicou-se esse procedimento para a obtenção dos valores de 

freqüência natural numérica com o modelo sem mola e valores de freqüência natural 

numérica com o modelo com mola, utilizando a constante de mola acima citada. Estes 

resultados foram comparados com a freqüência natural experimental do sistema 

completo. Nas TABELAS 5.17 e 5.18, são apresentados esses valores para as relações 

a/c 0,33 e 0,44, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

TABELA 5.17. Valores de freqüência natural na verificação da condição de rigidez 

infinita – relação (a/c) 0,33. 
3 dias  Fnes(Hz) Fnus SM (Hz) Fnus CM (Hz) erro (%)* 

10416 10796 10758 0,351 
10498 10590 10473 1,105 SS 
10628 10914 10875 0,357 
10086 10514 10472 0,399 
9867 10495 10438 0,543 NaCl 

10510 10799 10759 0,370 
10416 11028 10989 0,354 
10361 10666 10629 0,347 Óleo 
10595 10730 10694 0,336 

7 dias  Fnes(Hz) Fnus SM (Hz) Fnus CM (Hz) erro (%)* 
10684 10825 10736 0,360 
10628 10622 10580 0,395 SS 
10476 10946 10906 0,365 
10126 10547 10504 0,407 
10096 10528 10470 0,550 NaCl 
10739 10831 10790 0,379 
10583 11060 11021 0,353 
10176 10695 10658 0,346 Óleo 
10573 10759 10722 0,344 

14 dias  Fnes(Hz) Fnus SM (Hz) Fnus CM (Hz) erro (%)* 

10497 10842 10802 0,368 
10508 10641 10598 0,404 SS 
10418 10965 10925 0,365 
10474 10566 10522 0,416 
10476 10547 10488 0,559 NaCl 
10500 10851 10809 0,387 
10387 11079 11039 0,361 
10144 10173 10675 0,355 Óleo 
10432 10776 10749 0,343 

28dias  Fnes(Hz) Fnus SM (Hz) Fnus CM (Hz) erro (%)* 
10215 10854 10814 0,370 
10224 10654 10611 0,404 SS 
10200 10978 10937 0,373 
10467 10579 10535 0,416 
10460 10549 10501 0,455 NaCl 
10416 10864 10821 0,396 
10300 11092 11051 0,370 
10142 10724 10686 0,354 Óleo 
10432 10778 10750 0,259 

Fnus SM: freqüência natural numérica do sistema completo sem elemento de mola; 

Fnus CM: freqüência natural numérica do sistema completo com elemento de mola. 

* esse erro é entre Fnus SM e a Fnus CM. 

 

 



 
 
 

 

TABELA 5.18. Valores de freqüência natural na verificação da condição de rigidez 

infinita – relação (a/c) 0,44. 
3 dias  Fnes(Hz) Fnus SM (Hz) Fnus CM (Hz) erro (%)* 

10359 10516 10491 0,238 
10256 10256 10226 0,293 SS 
10585 10599 10571 0,264 
10227 10182 10151 0,304 
10408 10542 10546 0,040 NaCl 
10105 10576 10563 0,123 
10435 10669 10641 0,262 
10087 10379 10352 0,260 Óleo 
10272 10455 10429 0,249 

7 dias  Fnes(Hz) Fnus SM (Hz) Fnus CM (Hz) erro (%)* 
10417 10539 10510 0,275 
10320 10282 10251 0,301 SS 
10584 10596 10625 0,274 
10467 10211 10180 0,304 
10449 10547 10551 0,040 NaCl 
10499 10519 10489 0,285 
10508 10694 10666 0,262 
10098 10401 10374 0,260 Óleo 
10194 10478 10451 0,258 

14 dias  Fnes(Hz) Fnus SM (Hz) Fnus CM (Hz) erro (%)* 
10298 10577 10547 0,284 
10413 10326 10293 0,320 SS 
10525 10637 10668 0,291 
10471 10251 10218 0,322 
10390 10552 10556 0,050 NaCl 
10492 10493 10526 0,313 
10612 10737 10707 0,279 
10104 10440 10412 0,268 Óleo 
10419 10517 10489 0,266 

28dias  Fnes(Hz) Fnus SM (Hz) Fnus CM (Hz) erro (%)* 
10250 10590 10559 0,293 
10254 10340 10307 0,319 SS 
10517 10651 10682 0,291 
10268 10266 10232 0,331 
10373 10423 10478 0,524 NaCl 
10353 10562 10531 0,294 
10573 10751 10721 0,279 
10281 10453 10424 0,277 Óleo 
10377 10529 10501 0,260 

Fnus SM: freqüência natural numérica do sistema completo sem elemento de mola; 

Fnus CM: freqüência natural numérica do sistema completo com elemento de mola. 

* esse erro é entre Fnus SM e a Fnus CM. 

 



 
 
 

 

Observa-se dos resultados de ambas as tabelas que as freqüências naturais 

obtidas com os modelos numéricos são sempre superiores aos respectivos valores 

experimentais, concluindo-se que os valores realísticos de constante de mola que 

representam a condição de interface nos modelos são inferiores ao que representa a 

condição de interface rígida. 

 

5.2.2. Investigação da Aderência na Interface Tubo metálico/Envoltória de pasta 

de cimento 

A aderência na interface foi investigada através da constante de mola obtida 

com a calibração do modelo numérico. Para obter essas constantes foi utilizado como 

parâmetro a frequência natural, através da correlação entre os resultados numéricos e 

experimentais. O modelo numérico foi desenvolvido de forma que entrando com os 

módulos elásticos dos dois materiais (aço e pasta de cimento) e respectivas densidades, 

a única incógnita seria a constante de mola (K). Estes parâmetros são apresentados nas 

TABELAS 5.19 e 5.20. 

Na TABELA 5.19 são apresentados os parâmetros empregados na calibração 

do modelo numérico do sistema completo, referentes à envoltória de pasta de cimento, 

nas duas relações (a/c) analisadas. Na tabela tem-se os valores de densidade () 

adotados. Observa-se que foi utilizado o mesmo valor nas idades analisadas, pois não 

ocorreu uma variação volumétrica expressiva ao longo do tempo e por conseqüência a 

densidade não variou. Um outro parâmetro da tabela é módulo de elasticidade da pasta 

de cimento (Edp) nas idades analisadas. 

TABELA 5.19. Parâmetros utilizados na calibração do modelo numérico-envoltória de 

pasta de cimento 

 Idade (dias) (kg/m3) Edp(GPa) 

3 1965,43 20,05 

7 1965,43 20,31 

14 1965,43 20,78 
0,33 

28 1965,43 21,30 

3 1806,41 15,00 

7 1806,41 15,35 

14 1806,41 15,95 
0,44 

28 1806,41 16,15 



 
 
 

 

Na TABELA 5.20 tem-se a densidade de cada tubo () e o respectivo módulo 

elástico do material (Et). 

 

TABELA 5.20 Parâmetros utilizados na calibração do modelo numérico – tubo 

metálico 

Tubo (kg/m3) Et(GPa) 

T1 7480 187,60 

T2 6387 147,60 

T3 6389 160,50 

T4 6394 144,70 

T5 7453 144,00 

T6 7460 156,50 

T7 6380 163,30 

T8 6400 181,00 

T9 6390 184,50 

 

Na investigação da condição de aderência na interface tubo 

metálico/envoltória de pasta de cimento foi realizado um comparativo entre os valores 

de constante de mola das amostras sem substância (SS), amostras com NaCl e amostras 

com óleo. Na TABELA 5.21 são apresentados os valores médios obtidos para as 

constantes de mola (K) para as amostras SS, com NaCl e óleo, para as duas relações a/c. 

 

TABELA 5.21. Valores médios da constante de mola (K) na interface – SS/NaCl/óleo – 

0,33 e 0,44 

K (*106) (N/m) 
 

3dias 7dias 14dias 28dias 

SS 2,27 10,98 22,76 6,20 

NaCl 4,40 15,90 29,73 11,30 0,33 

Óleo 1,28 1,77 1,45 0,53 

SS 5,53 7,59 11,70 2,95 

NaCl 8,37 9,93 15,70 8,26 0,44 

Óleo 3,58 2,90 2,61 1,60 

 



 
 
 

 

Na FIGURA 5.23 observa-se a variação da constante de mola (K) das relações 

(a/c) 0,33 para as idades (3, 7, 14 e 28 dias), para as amostras sem substância (SS) e 

amostras com NaCl e óleo. 

Observa-se na FIGURA 5.23 que a partir dos 14 dias, ocorreu um decréscimo 

nos valores da constante de mola (K) aos 28 dias. Por outro lado, percebe-se que em 

relação às amostras SS, ocorreu aumento para o NaCl e decréscimo para o óleo. 

Considerando a relação da aderência na interface com a constante de mola (K) 

obtida com a calibração do modelo numérico, essa tendência de aumento dos valores da 

constante de mola (K), nas amostras com NaCl, está relacionada com a interface 

existente entre o tubo metálico e a luva de pasta de cimento.  

A presença do NaCl aumentou os valores de freqüências naturais, como foi 

observado anteriormente. Então a variação nos valores da constante de mola indica 

variação na condição de aderência do protótipo testado. Na FIGURA 5.24 observa-se a 

variação da constante de mola (K) da relação (a/c) 0,44 nas idades (3, 7, 14 e 28 dias), 

para as amostras sem substância na superfície do tubo metálico (SS), amostras com 

NaCl e amostras com óleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.23. Variação da constante de mola (K), em função da idade, nas amostras 

SS, NaCl e óleo – 0,33 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.24. Variação da constante de mola (K), em função da idade, nas amostras 

SS, NaCl e óleo – 0,44 

 

O efeito do óleo na interface tubo metálico/envoltória de pasta de cimento não 

foi positivo. Se observarmos na FIGURA 5.24 percebe-se que de uma forma geral, a 

redução dos valores das constantes de mola (K) é decrescente até os 14 dias e depois se 

estabiliza até os 28 dias. Mais uma vez percebe-se que o NaCl apresentou valores 

superiores em relação as amostras SS e o óleo valores inferiores.  

Em estudo correlato, também observou-se este efeito. Mesmo sendo utilizado 

teste destrutivo, PEREIRA (2005), aplicando o petróleo bruto na interface de amostras 

moldadas com tubo metálico revestido por pasta de cimento, observou resultados 

desfavoráveis de tensão de aderência nestas amostras. 

Com a obtenção dos valores de constante de mola (K) nas amostras que foram 

submetidas às duas substâncias (NaCl e óleo), percebeu-se que de uma forma geral, os 

valores de K foram influenciados pela substância presente na superfície do tubo 

metálico, tanto para relação a/c 0,33 quanto para a relação a/c 0,44. Observou-se 

também que os valores de K obtidos com as amostras com NaCl mantiveram 

comportamento similar aos valores relativos de freqüência natural (FIGURA 5.21 e 

FIGURA 5.22).  

 



 
 
 

 

5.2.3. Investigação da Condição de Aderência para Diferentes Extensões da 

Envoltória de Pasta de Cimento 

 

Como mencionado na seção 5.1.3.3, foi necessário realizar investigação 

complementar para averiguar a variabilidade das freqüências naturais na identificação 

de alteração na condição de aderência. Isto é devido aos expressivos valores de desvio-

padrão ocorridos durante o processo de aquisição dos dados experimentais. Com os 

modelos numéricos desenvolvidos, para novas extensões de revestimento (200 mm e 

500 mm), foi possível obter resultados que serão discutidos nas seções seguintes. 

 

5.2.3.1. Amostra com Extensão 200mm 

 

Na TABELA 5.22 são apresentados os valores relativos de frequência natural 

numéricas obtidos com a calibração do novo modelo numérico desenvolvido para o 

tubo metálico completamente revestido e com extensão de 200 mm, para a relação a/c 

0,33. 

Para obter os valores relativos desta seção seguiu-se o mesmo procedimento 

utilizado para as amostras com tubo parcialmente revestido. Muito embora não tenham 

sido feito testes experimentais com a amostra complemente revestida, por se tratar de 

tubos com mesma extensão e cujos valores experimentais eram conhecidos, procurou-se 

novamente minimizar os efeitos da heterogeneidade entre tubos, utilizando-se como 

padrão comparativo o quociente entre a freqüência natural numérica média do sistema 

completo (Fnns) e a freqüência natural experimental média do tubo metálico (Fnet) sem 

pasta de cimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

TABELA 5.22. Valores relativos de freqüência natural numérica para as amostras SS, 

NaCl e Óleo - relação (a/c) 0,33. 

 

 3dias 7dias 14dias 28dias 

0,88 0,89 0,90 0,88 

0,92 0,93 0,92 0,91 SS 

0,88 0,89 0,89 0,87 

média 0,90 0,91 0,90 0,87 

desvio 0,01 0,02 0,02 0,02 

0,93 0,94 0,95 0,93 

0,93 0,94 0,95 0,94 NaCl 

0,89 0,91 0,91 0,90 

média 0,91 0,93 0,94 0,92 

desvio 0,00 0,02 0,02 0,01 

0,89 0,87 0,87 0,86 

0,90 0,89 0,87 0,84 Óleo 

0,91 0,88 0,88 0,86 

média 0,90 0,89 0,87 0,84 

desvio 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

Na FIGURA 5.25 são plotados os valores relativos para as três condições de 

contato (SS, NaCl e Óleo). Comparando esse gráfico com o obtido para as amostras 

com mesma extensão de tubo metálico, porém com tubo metálico parcialmente 

revestido, percebe-se que as diferenças entre os valores relativos tornou-se mais visível, 

ou seja, os desvios entre valores foram minimizados. Pode-se atribuir esse fato ao 

melhor efeito da rigidez na interface (K) quando se aumenta a área de contanto entre a 

pasta de cimento e o tubo metálico. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.25. Valores relativos de freqüência natural para as três condições de a 

interface (SS, NaCl e Óleo) – extensão 200mmm e relação a/c 0,33. 

 

Na TABELA 5.23 são apresentados os valores relativos de frequência natural 

numérica obtidos com a calibração do novo modelo numérico desenvolvido para o tubo 

metálico completamente revestido e com extensão de 200mm, para a relação a/c 0,44. 

Na FIGURA 5.26 são plotados os valores relativos para as três condições de 

interface (SS, NaCl e Óleo), para a relação a/c 0,44. Diferentemente da relação a/c 0,33, 

nessa situação não foi possível perceber uma diferença significativa entre os valores 

relativos de frequência natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

TABELA 5.23. Valores relativos de freqüência natural numérica para as amostras SS, 

NaCl e óleo - relação (a/c) 0,44. 

 3dias 7dias 14dias 28dias 

0,87 0,88 0,89 0,87 

0,88 0,88 0,89 0,89 SS 

0,87 0,87 0,88 0,86 

média 0,87 0,88 0,89 0,87 

desvio 0,00 0,00 0,01 0,01 

0,88 0,89 0,89 0,88 

0,88 0,89 0,90 0,88 NaCl 

0,86 0,88 0,90 0,89 

média 0,88 0,89 0,90 0,88 

desvio 0,01 0,00 0,00 0,01 

0,86 0,87 0,86 0,83 

0,88 0,87 0,86 0,85 Óleo 

0,87 0,87 0,87 0,84 

média 0,87 0,87 0,86 0,84 

desvio 0,01 0,00 0,01 0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.26. Valores relativos de freqüência natural para as três condições de contato 

(SS, NaCl e Óleo) – extensão 200mmm e relação a/c 0,44 



 
 
 

 

5.2.3.2. Amostra com Extensão de 500 mm 

 

Para investigar mais o efeito da extensão das amostras, foi desenvolvido um 

novo modelo numérico aumentando a extensão de área revestida para 500 mm. Foi 

realizado esse procedimento, pois observou-se que para a relação a/c 0,44, aumentando 

a extensão de contato para 200mm, percebe-se que não se conseguiu diferenciar entre as 

amostras SS e as amostras com NaCl e óleo (FIGURA 5.26). 

Na FIGURA 5.27 são plotados os valores de frequência natural para as três 

condições de contato (SS, NaCl e Óleo), para a relação a/c 0,33, considerando a 

extensão de 500 mm. Observa-se que aumentando a extensão, percebe-se melhor as 

variações das condições de aderência, devido a uma maior diferenciação das freqüências 

naturais entre os modelos. 

Na FIGURA 5.28 são plotados os valores de frequência natural para as três 

condições de contato (SS, NaCl e Óleo), para a relação a/c 0,44, considerando a 

extensão de 500 mm. Para esta relação a/c, quando se trabalhou com a extensão de 200 

mm, não se percebeu diferenças entre os valores de frequência. No entanto, mudando a 

extensão para 500mm, percebe-se que os valores de frequência natural diferem mais em 

função da extensão do contato, fato ocorrido também para a relação a/c 0,33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.27. Valores numéricos de freqüência natural para as três condições de 

contato (SS, NaCl e Óleo) – extensão 500mmm e relação a/c 0,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.28. Valores relativos numéricos de freqüência natural para as três condições 

de contato (SS ,NaCl e Óleo) – extensão 500mmm e relação a/c 0,44. 

 



 
 
 

 

5.2.3.3. Comparativo dos Resultados Obtidos com o Aumento da Extensão de 

200mm para 500mm. 

 

Observando os itens 5.2.3.1 e 5.2.3.2, percebe-se que os valores de frequência 

natural para as extensões 200 mm e 500 mm são diferentes. Quanto maior a extensão da 

amostra, menor é o parâmetro frequência natural. Daí para permitir visualizar melhor o 

efeito da extensão no parâmetro freqüência natural trabalhou-se com valores relativos 

entre as duas extensões. O valor de cada freqüência natural foi dividido pelo respectivo 

valor da freqüência natural da situação sem substância e foram obtidos as curvas 

apresentadas a seguir. As FIGURAS 5.29 e 5.30 correspondem aos valores relativos de 

freqüência natural para a relação a/c 0,33, levando em consideração as extensões 

200mm e 500mm, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.29. Valores relativos de frequência natural numéricos para a extensão 

200mm, relação a/c 0,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.30. Valores relativos de frequência natural numéricos para a extensão 

500mm, relação a/c 0,33 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

As FIGURAS 5.31 e 5.32 correspondem aos valores relativos de freqüência 

natural para a relação a/c 0,44, levando em consideração as extensões 200mm e 500mm, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.31. Valores relativos de frequência natural numéricos para a extensão 

500mm, relação a/c 0,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.32. Valores relativos de frequência natural numéricos para a extensão 

500mm, relação a/c 0,44 

 



 
 
 

 

Verifica-se, pois, que a extensão da camada de contato entre envoltória de 

pasta de cimento e tubo influi na capacidade de diferenciação da condição de interface, 

tomando como parâmetro de identificação as freqüências naturais do sistema.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

 

 

 
6. CONCLUSÕES  

 

O objetivo geral deste trabalho foi contribuir para o aperfeiçoamento das 

técnicas de verificação da integridade estrutural de poços de petróleo por meio da 

verificação da condição de aderência entre o revestimento metálico/bainha de pasta de 

cimento, utilizando parâmetros modais (ensaios não destrutivos). Partindo dessa 

assertiva e dos resultados obtidos com os ensaios experimentais e a calibração do 

modelo numérico, conclui-se que: 

 

6.1. Resultados Experimentais 

 

 Verificou-se que este tipo de teste pode ser empregado com sucesso para a 

investigação das características mecânicas dos materiais utilizados na pesquisa (pasta de 

cimento e aço) como também da condição de aderência na interface tubo 

metálico/envoltória de pasta de cimento. 

 

 Foi observado que a presença de substância na superfície do tubo metálico 

influenciou na aderência da interface tubo metálico/ envoltória de pasta de cimento. 

 

 Quando se verificou, em geral, acréscimo nos valores relativos de freqüência 

natural e razão de amortecimento para as amostras com NaCl e redução nesses valores 

para as amostras com óleo, em relação aos valores obtidos no teste sem substância na 

superfície dos tubos metálicos (SS), percebe-se desvios significativos entre os valores 

médios obtidos para tais parâmetros, particularmente para as razões de amortecimento. 



 
 
 

 

 Outro fator que influenciou a condição de aderência foi a idade das amostras. 

Nas primeiras idades (até os 14 dias) observou-se acréscimo nos valores relativos de 

freqüência e de razão de amortecimento. 

 

 No que diz respeito às relações (a/c) testadas, os resultados não foram 

conclusivos no sentido de produzirem variação caracterizadora dos valores relativos de 

freqüência natural. 

 

6.2. Resultados Numéricos 

 

6.2.1. Sistema Parcialmente Revestido 

 

 Foi observado que o modelo numérico desenvolvido para o sistema completo 

conseguiu reproduzir bem as condições experimentais no que diz respeito aos valores de 

freqüência natural. 

 

 Percebeu-se por meio da calibração do modelo numérico do sistema completo, a 

relação direta da constante de mola (K) da interface do modelo com a condição de 

aderência.  

 

 Relacionando as amostras sem substância (SS) com as amostras com NaCl, 

observou-se um acréscimo nos valores de constante de mola (K). 

 

 Relacionando as amostras sem substância (SS) com as amostras com óleo, 

observou-se um decréscimo significativo nos valores de constante de mola. 

 

 A idade das amostras e a presença de substância na superfície dos tubos 

metálicos foram significativas na variação da constante de mola (K). 

 

6.2.2 Sistema Completamente Revestido 

 

Para melhor investigar os efeitos da substância na interface tubo 

metálico/envoltória de pasta e cimento, tendo em vista a variabilidade dos valores 



 
 
 

 

experimentais anteriormente mencionados, foi necessário realizar investigações 

adicionais, chegando a seguinte conclusão: 

 A extensão da amostra  escolhida de forma apropriada, permite diferenciar a 

condição de interface entre as amostras, quando a freqüência natural é tomada como 

parâmetro.  

 

Em síntese, tanto a modelagem numérica, que permitiu quantificar de forma 

relativa a condição de aderência mediante valor de constante de mola introduzida na 

interface entre tubo e pasta, quanto os resultados experimentais de variação de 

freqüência natural, proveram evidências de que a técnica utilizada é aplicável ao sistema 

em questão e que permitem avaliar a condição de aderência, conforme o objetivo do 

trabalho. No que diz respeito à razão de amortecimento, os resultados não foram 

conclusivos em virtude da alta variabilidade nos resultados obtidos para as diferentes 

condições de interface. 

 

6.3 Sugestões para Futuros Trabalhos 

 

Considerando a abrangência do tema e as inúmeras variáveis envolvidas, que 

podem influenciar os resultados obtidos, não considerados nessa pesquisa em razão da 

necessidade de delimitação de seu objeto, bem como para consolidar e complementar o 

presente trabalho com novos desenvolvimentos, sugere-se: 

 

 Realização de testes modais em amostras moldadas com novas pastas (pastas 

com adições poliméricas), visto que diversas pesquisas são desenvolvidas com a 

melhoria da pasta de cimento, no entanto não se investiga a condição de aderência deste 

novo material na interface revestimento metálico/bainha de pasta de cimento; 

 

 Utilização da mesma técnica de excitação das amostras, entretanto excitando na 

direção transversal ao eixo da amostra, para investigar o comportamento do sistema 

completo nessas condições; 

 



 
 
 

 

 Introduzir vazios na interface tubo metálico/envoltória de pasta de cimento, no 

processo de moldagem das amostras, com objetivo de investigar o comportamento da 

interface na presença de vazios (perda de material); 

 O poço de petróleo é um sistema bastante complexo e envolve diversas 

variáveis. Algumas não foram investigadas nessa pesquisa, como a variação de 

temperatura. Daí se propõe utilizar a técnica proposta nesse trabalho em amostras 

submetidas a diversas condições de temperaturas, no processo de cura; 

 

 Investigar experimentalmente e numericamente o sistema revestimento 

metálico/envoltória de pasta de cimento/formação rochosa utilizando a técnica proposta 

neste trabalho. 
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