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RESUMO 

Para possibilitar a produção de hidrocarbonetos em campos de óleo pesado, o vapor é 

injetado ciclicamente diretamente pelo poço e a bainha de cimento pode ser submetida a 

temperaturas de até 300 ºC. Esse aumento brusco da temperatura provoca a dilatação do 

revestimento metálico que, com o resfriamento do poço ao final do ciclo, volta as suas 

dimensões iniciais, provocando tensões na bainha de cimento e gerando trincas. Essas 

trincas podem levar à perda do isolamento hidráulico e, dessa forma, diminuir o tempo de 

vida produtiva do poço e aumentar os gastos com intervenções para correção do 

isolamento hidráulico. A utilização de látex como aditivo para formulação de pastas de 

cimento para poços de petróleo submetidos à injeção de vapor já vem sendo estudada há 

algum tempo, entretanto, pesquisas nesta área ainda estão sendo desenvolvidas. Com base 

nesse histórico já descrito na literatura, se utilizou o comparativo com o látex tipo SBR 

para avaliar as microesferas expansíveis a base de poliacrilamida para sua utilização em 

poços de injeção de vapor. Dentro deste contexto, este trabalho teve como objetivo 

estudar o comportamento mecânico de sistemas de pastas de cimento Portland, aditivadas 

com SBR e polímero expansível, para cimentação de poços de petróleo sujeitos a injeção 

de vapor. Foram formuladas pastas com peso específico de 1,821 g/cm
3
 (15,2 lb/gal) e 

aditivadas com concentrações de 0; 133,7; 267,4 e 401,0 L/m
3
 (0; 1,0; 2,0 e 3,0 gpc) de 

SBR e de 0; 3,0; 6,0 e 9,0 % de polímero expansível. Foram realizados ensaios de 

resistência à compressão API com auxílio de extensômetros, para obtenção do módulo de 

elasticidade e do coeficiente de Poisson, e medidas de permeabilidade das pastas curadas 

à temperatura estática de fundo de poço, além da cura simulando as condições de injeção 

de vapor. Também foram realizadas caracterizações morfológicas, microestruturais e 

térmicas dos aditivos e das pastas de cimento (DRX, TG, FTIR e MEV). Os resultados 

mostraram que o polímero expansível tem potencial para ser utilizado em operações de 

cimentação de poços de petróleo sujeitos à injeção de vapor. 



 

Palavras-Chave: Pasta de cimento, látex SBR, polímero expansível, cimentação de 

poços de petróleo, injeção de vapor. 

 

 

ABSTRACT 

To enable the production of hydrocarbons in heavy oil fields, steam is cyclically injected 

directly through the well and the cement sheath may be subjected to temperatures up to 

300 ° C. This sudden temperature increase causes expansion of the casing that, with the 

cooling of the well at the end of the cycle, returns to its original dimensions, causing 

stresses in the cement sheath and generating cracks which may lead to loss of zonal 

isolation and thus, reduce the productive life of the well and increase spending on 

interventions to correct the zonal isolation. The use of latex as additive formulation for oil 

well cement slurries submitted to steam injection has been studied, but research in this 

area are still being developed. Based on the data already described in the literature, it was 

used the comparison with SBR latex to evaluate the expandable microspheres of 

polyacrylamide for their use in steam injection wells. Within this context, this study aims 

to evaluate mechanical behavior of Portland-based slurries systems containing SBR latex 

and expandable polymer, applied in oil well cementing of wells submitted to steam 

injection. Cement slurries were formulated with a density of 1.821 g/cm
3 

(15.2 lb/gal) and 

SBR was added with concentrations of 0; 133.7; 267.4 and 401.0 L/m
3
 (0, 1.0, 2.0 and 

3.0 gpc) and 0; 3.0; 6.0 and 9.0% of expandable polymer. API compressive strength tests 

were carried out with the aid of extensometers for obtaining the elastic modulus and 

Poisson's ratio, and permeability measurements of cement slurries cured at BHST 

(Bottom Hole Static Temperature). It was also simulated the steam injection conditions in 

the curing process. Morphological characterizations, microstructural and thermal analysis 

(XRD, TGA, FTIR and SEM) were also performed for both, additives and cement 

slurries. The results showed that the expandable polymer has potential for use in 

cementing oil wells subjected to steam injection operations. 

Keywords: Cement slurries, SBR latex, expandable polymer, oil well cementing, steam 

injection. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

O constante acréscimo da demanda global por energia combinado com a redução 

da produção de óleo e gás em reservatórios tradicionais resultou na consideração de se 

produzir hidrocarbonetos de reservatórios não convencionais. Uma das escolhas foi 

investir na produção de reservatórios portadores de óleo pesado e extrapesado. 

Para conseguir viabilizar economicamente a produção nesses tipos de reservatório 

houve a necessidade de se desenvolver métodos que auxiliassem o óleo a chegar até a 

superfície. O óleo pesado é muito viscoso e não escoa facilmente, então, uma das 

maneiras pensadas para estimular a sua produção foi a utilização de calor, para diminuir 

sua viscosidade e facilitar o escoamento do mesmo através do poço.  

Dessa maneira, o uso de algumas formas de calor vem sendo utilizadas há vários 

anos para estimular a produção de óleo pesado. Dentre os métodos já testados pode-se 

destacar a combustão in situ, aquecedores de fundo de poço, injeção de fluidos quentes e, 

um dos métodos mais utilizados, a injeção de vapor. No Brasil, os métodos mais 

utilizados são a injeção cíclica e a injeção contínua de vapor. 

Na injeção cíclica de vapor, um único poço atua tanto como injetor quanto como 

produtor, e um ciclo compreende as seguintes etapas: injeção, soaking e produção 

(ALVAREZ e HAN 2013). Esse processo pode aumentar a temperatura do poço acima 

dos 300 ºC e danificar o cimento e o revestimento presentes. 

A alta difusividade térmica do aço em relação ao cimento indica que, quando 

submetidos a um aquecimento repentino, o aço se aquece rapidamente enquanto o interior 

da bainha do cimento ainda não sofreu a variação térmica, gerando diferenciais de 

temperatura. Além disso, o coeficiente de expansão térmica do aço a altas temperaturas é 

duas vezes maior comparado ao do cimento, o que faz a expansão térmica do aço ser 

muito maior a uma mesma temperatura. Esses fatores causam o rápido aquecimento do 

aço e sua consequente expansão na direção radial no momento da injeção do vapor, 

enquanto o cimento ainda não sofreu essas alterações, gerando grandes solicitações 

físicas na bainha de cimento. A resposta dada pela bainha de cimento depende da 

flexibilidade da pasta utilizada na cimentação (COELHO et al. 2003). 

Sabe-se, também, que as altas temperaturas provocam uma diminuição da 

resistência à compressão da pasta de cimento, aumentando também a sua permeabilidade 
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devido à conversão do silicato de cálcio hidratado em fases ricas em cal. Dá-se a esse 

fenômeno o nome de retrogressão da resistência e ele pode ocorrer quando a temperatura 

ultrapassa os 110 ºC. Para evitar que o problema ocorra, as pastas que serão submetidas a 

temperaturas superiores a essa são aditivadas com sílica, geralmente utilizada em 

concentrações que variam de 35 a 40% (NELSON, 1990; LUKE, 2004). 

Diante do exposto, pesquisas têm sido conduzidas por diversos institutos de 

pesquisa e pesquisadores de companhias de serviço, tais como Halliburton, Byron 

Jackson Services (conhecida como BJ Services), Schlumberger e ExxonMobil, visando 

produzir pastas de cimentação com maior tenacidade e menores módulos de elasticidade, 

que proporcionem maior capacidade de absorção das deformações produzidas pela 

variação térmica (THIERCELIN et al., 1997; DEAN e TORRES, 2002; PEDERSEN et 

al., 2006; STILES, 2006; MYERS et al., 2005 e BOSMA et al., 2000). Para se obter um 

material cimentício com tais características, é necessária a incorporação de materiais que 

modifiquem  substancialmente as propriedades das pastas convencionais de cimentação. 

Problemas relacionados a falhas mecânicas de poços submetidos a métodos 

térmicos de recuperação (como a injeção cíclica, por exemplo) acarretam na perda de 

milhares de dólares anualmente para as companhias de petróleo que exploram óleo 

pesado. Além das perdas com a parada da produção do poço, os mais diversos tipos de 

intervenções (na maioria das vezes extremamente onerosas) têm de ser realizadas para 

que o poço volte a produzir (operações como pescarias, encamisamento de revestimento, 

squeezes, recimentações, etc.). Posto isso, o estudo de sistemas que possam prevenir ou 

erradicar situações de falha no isolamento mecânico de um poço submetido à injeção de 

vapor torna-se de grande importância para essas companhias petrolíferas, que poderão 

economizar tempo e dinheiro ao utilizar pastas de cimento que irão suportar os esforços 

requeridos durante a vida produtiva do poço. 

Trabalhos anteriores com cimento para poços de petróleo e cimento comum 

mostraram que a pasta aditivada com látex possui as seguintes propriedades comparadas 

as pastas que não usam o aditivo: maior força flexural, maior resistência a tração, 

permeabilidade reduzida, boa resistência compressiva, controle de migração de gás, 

melhor reologia sem o uso de um dispersante, melhor controle de filtrado, menor tempo 

de transição e menor razão água/cimento (OHAMA, 1987; PARCEVAUX e SAULT, 

1984; BONNET e PAFITIS 1996; DRECQ e PARCEVAUX, 1988). 
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A estrutura molecular do látex SBR é composta de cadeias poliméricas 

constituídas de segmentos flexíveis de polibutadieno e segmentos rígidos de poliestireno. 

Essa característica estrutural oferece ao cimento modificado com este polímero muitas 

características desejáveis, tais como boas propriedades mecânicas, estanqueidade e 

resistência à abrasão (SHAKER et al, 1997; BARLUENGA e HERNADEZ-OLIVARES, 

2004; WANG et al, 2005). 

Dentro deste contexto, este trabalho teve os seguintes objetivos: 

 

Objetivo Geral 

• Desenvolver uma pasta de cimento específica para poço de petróleo que será 

submetido à injeção cíclica de vapor utilizando polímeros para que as 

propriedades mecânicas da pasta sejam compatíveis com os esforços requeridos 

durante a vida produtiva do poço.  

 

Objetivos Específicos 

• Realizar a caracterização físico-química das pastas testadas utilizando variadas 

técnicas, como por exemplo: espectroscopia de infravermelho, microscopia 

eletrônica, difração de raios-X, etc. Comparar os sistemas aditivados com pastas 

comuns e observar propriedades como: microestrutura, permeabilidade, 

resistência à compressão, etc. 

• Além disso, pretende-se simular as condições de injeção de vapor num protótipo 

de poço para verificar como o cimento curado reage a expansão do aço com e sem 

a utilização dos aditivos propostos 
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2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 – Óleos Pesados 

 

 Os óleos pesados são altamente viscosos e, sob condições normais de reservatório, 

não escoam facilmente, dificultando sua produção. Para ser considerado pesado, o óleo 

deve possuir grau API menor que vinte e dois. A Tabela 2.1 mostra a classificação dada 

ao óleo de acordo com o seu grau API. 

 

 Tabela 2.1 - Classificação dos tipos de óleo 

Tipo de Óleo Densidade (20ºC/20ºC) API 

Leve ≤ 0,87 ≥ 31º 

Mediano 0,87 < ρ≤ 0,92 22º ≤ API < 31º 

Pesado 0,92 < ρ ≤ 1,00 10º ≤ API < 22º 

Extrapesado > 1,00 < 10º 

        Fonte: Adaptado de ANP, 2000. 

 

 

 O grau API é uma escala arbitrária que mede a densidade dos líquidos derivados do 

petróleo. Seu valor é definido a partir da Equação (1): 

 

      𝜌 =
141,5

º𝐴𝑃𝐼+131,5
                          (1) 

 

 Onde ρ se refere a densidade medida do óleo em questão. 

 Segundo estimativas do serviço geológico dos Estados Unidos, as reservas de óleo 

pesado no mundo podem chegar a três trilhões de barris, sendo que destes, pelos métodos 

de recuperação utilizados atualmente, quatrocentos bilhões de barris são recuperáveis. 

Isso mostra a relevância econômica da produção dos óleos pesados. Na Figura 2.1 pode-

se observar a distribuição geográfica das reservas mundiais de óleo pesado. 
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 Figura 2.1 – Distribuição das reservas mundiais de óleo pesado (Fonte: Serviço 

Geológico EUA) 

 

2.2 – Métodos de Recuperação para Produção de Óleos Pesados 

 

 Na área de engenharia de reservatório o termo “mecanismo” indica o deslocamento 

do óleo pela ação de uma fonte de energia, por exemplo, a atuação de um aquífero 

pressurizado próximo a um reservatório de óleo ou a energia promovida por uma capa de 

gás. Se os mecanismos naturais do reservatório se tornam ineficientes para estimular a 

produção de hidrocarbonetos são empregados métodos de recuperação, que visam 

introduzir no poço a energia necessária para estimular a produção. Quando se trata da 

energia proveniente da injeção de vapor, os processos envolvidos na recuperação do óleo 

são mais complexos. Dessa maneira, o termo “mecanismo” leva em consideração os 

processos de deslocamento do óleo, assim como as alterações, pelo efeito térmico, das 

propriedades da rocha e dos fluidos, permitindo o deslocamento mais eficiente do óleo 

(CHING, 1974). 

Segundo Thomas (2001), os métodos de recuperação são classificados em 

convencionais e especiais. Os métodos convencionais consistem da utilização de um 

fluido de deslocamento (geralmente água ou gás) que “empurra” o hidrocarboneto, sendo 

que sua forma de ação é apenas mecânica. Os métodos especiais serão aplicados quando 

houver fracasso no emprego do método convencional, por exemplo, por conta da alta 

viscosidade do hidrocarboneto e às elevadas tensões interfaciais entre o fluido injetado e 
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o óleo. Dentre os métodos de recuperação especiais podem-se citar os químicos, os 

miscíveis e, no caso estudado aqui, os térmicos. 

Os métodos térmicos costumam ser utilizados em reservatórios portadores de 

óleos com elevada viscosidade e são diferenciados na maneira como é feito o 

aquecimento do fluido no reservatório. O método mais antigo utilizado para introduzir 

energia, na forma de calor, no reservatório é o uso de aquecedores de fundo. Existe uma 

patente sobre o tema em nome de Perry e Warner de 1865 (HERNÁNDEZ, 2006). Outro 

método utilizado, porém, mais agressivo, é a combustão. É injetado no reservatório ar 

aquecido, que oxida o óleo ali presente, gerando assim mais calor que intensifica a 

oxidação até que a temperatura de ignição do óleo é atingida, ocorrendo a combustão. E 

por fim, o método que é objeto de estudo deste trabalho, que consiste na geração de calor 

na superfície sendo em seguida transportado para o reservatório, utilizando-se um fluido, 

a água, que é injetada na forma de vapor, método denominado de injeção de vapor 

(THOMAS, 2001). 

 

2.3 – Injeção de Vapor 

 

O uso da injeção contínua de vapor começou na década de 1930, quando se 

injetou vapor num reservatório arenítico a uma profundidade de 125 metros, no Texas. 

Na injeção contínua, vapor de água superaquecido é injetado continuamente, por uma 

malha de poços injetores, no reservatório formando uma frente de vapor que ao se afastar 

do poço injetor condensa, transferindo calor para o óleo pesado que vai sendo varrido até 

os poços produtores, que também estão dispostos em uma malha de forma a maximizar os 

efeitos da injeção de vapor nos poços adjacentes.  

Uma das malhas utilizadas é a “cinco pontos”, onde 4 poços produtores são 

dispostos nos vértices de um quadrado e um poço injetor contínuo é colocado no centro 

desse quadrado. Essa malha pode se estender por quantos “quadrados” o engenheiro de 

reservatório do campo julgar necessário. A Figura 2.2 ilustra o conceito de injeção 

contínua de vapor. 

A injeção cíclica de vapor (também conhecida como “steam-soak” e “huff and 

puff”) foi descoberta casualmente durante teste piloto, na Venezuela em 1959 

(HERNÁNDEZ, 2006). Durante o processo de injeção contínua, ocorreu um vazamento 
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de vapor no poço injetor e, para reduzir as pressões de vapor no reservatório, cessou-se a 

injeção de vapor e o poço injetor foi convertido em poço produtor. Foi verificado que o 

poço produziu óleo em altas vazões, iniciando, então, o desenvolvimento do método. 

 

 

Figura 2.2 - Injeção contínua de vapor (GALVÃO, 2008) 

 

Como já citado anteriormente, a injeção cíclica envolve três etapas (mostradas na 

Figura 2.3). A primeira delas é a injeção de vapor por um período específico de tempo 

(variando de poucos dias a algumas semanas) no reservatório portador de óleo pesado (o 

tempo de injeção será definido pelo engenheiro de reservatório, que analisará fatores 

como permeabilidade, propriedades do óleo e tamanho do reservatório em questão). A 

segunda etapa consiste em fechar o poço no qual o vapor foi injetado por um período de 

tempo que também será determinado pelos cálculos do engenheiro de reservatório. Esse 

período é chamado de “soaking”, onde o calor latente do vapor é melhor distribuído para 

uma parte maior do reservatório. A terceira etapa é a conversão desse poço injetor que 

ficou fechado por um tempo em poço produtor, onde o poço é colocado em produção e 

assim pode permanecer por um período de meses a anos, até que ocorra a completa 

dissipação do calor e a produção de óleo se torne economicamente insuficiente. Quando 
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isso ocorrer um novo ciclo compreendendo as três etapas descritas anteriormente será 

repetido. 

 

 

Figura 2.3 - Injeção cíclica de vapor (GALVÃO, 2008) 

 

Não há um limite para o número de ciclos de injeção ao qual um poço será 

submetido. Isso dependerá da quantidade de óleo disponível, ou seja, até que o limite 

econômico na produção seja alcançado ou devido à fadiga que o aquecimento e 

resfriamento ao longo do tempo podem trazer para os elementos que garantem a 
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integridade do poço. O revestimento tende a dilatar e depois retrair conforme a etapa do 

ciclo. A bainha de cimento, entretanto, por se tratar de material cerâmico, não possui a 

mesma resposta linear do aço, não acompanhando esses ciclos de dilatação/retração. 

Logo, resultará na formação e crescimento de trincas, comprometendo a integridade do 

poço e encurtando o número de ciclos de vapor que poderiam ser realizados. 

Seguindo com os tipos de injeção de vapor, no final da década de 1970 foi 

desenvolvido, no Canadá, um método de injeção de vapor que consistia na perfuração de 

dois poços horizontais “gêmeos” posicionados a alguns metros de distância, de modo que 

o vapor injetado no poço acima estimularia o óleo que seria coletado no poço abaixo. Tal 

método foi denominado de processo de drenagem gravitacional de óleo assistido por 

vapor, mais conhecido pela abreviação SAGD (Steam Assisted Gravity Drainage 

Process) das suas iniciais em inglês (BUTLER, 1992). 

 

 

Figura 2.4 - Injeção de vapor pelo método SAGD (OLIVEIRA, 2011) 

 

Nesse processo, o papel da força gravitacional é maximizado. Quando o vapor é 

continuamente injetado no poço superior o óleo é aquecido e forma uma câmara de vapor, 

que cresce para cima e para os arredores, como visto na Figura 2.4. Na interface com o 
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óleo frio, o vapor condensa e o calor é transferido ao óleo. Então, o óleo já quente e a 

água condensada drenam por gravidade, até o produtor horizontal que está embaixo. Foi 

verificado que a câmara de vapor começa a crescer para cima até o topo do reservatório e 

depois se estende em forma horizontal e pode continuar a crescer com a contínua injeção 

de vapor. Se o poço injetor é localizado bem próximo ao produtor completado na base do 

reservatório, o vapor tenderá a subir e o condensado a descer. Dessa forma, a tendência 

do vapor fluir diretamente para o poço produtor será reduzida. O esquema de operação do 

processo SAGD permite que uma grande área do reservatório seja drenada (BUTLER, 

1992).  

Quando o vapor aquecido é injetado no reservatório, independente do método 

utilizado, alguns mecanismos atuam para ajudar o óleo a ser produzido, além da redução 

da viscosidade do óleo, que são importantes no processo de produção. Temos a expansão 

térmica dos minerais da rocha que tendem a diminuir o espaço poroso da rocha, 

conjuntamente com a expansão do hidrocarboneto (o gás em solução no óleo também 

acaba expulso, e é expandido), que empurram o óleo em direção ao poço. Quando se trata 

de reservatórios calcários, temos ainda a decomposição térmica do CaCO3 em CO2 

aumentando a quantidade de gases que podem atuar no mecanismo de expulsão do óleo 

(HERNÁNDEZ, 2006). 

No Brasil, nos campos de óleo pesado onshore da Petrobras, os principais 

métodos de recuperação por injeção de vapor utilizados são a injeção contínua (através de 

malhas de drenagem, onde se tem poços estritamente injetores rodeados por poços 

produtores que se beneficiam do aquecimento do reservatório) e a injeção cíclica (onde 

um único poço sofre um ciclo de vapor e, após um período de soaking, produz do 

reservatório estimulado até que o calor remanescente não seja mais suficiente e um novo 

ciclo se faz necessário). 

 

2.4 – Cimentação em Poços de Petróleo 

 

A primeira cimentação de um poço de petróleo aconteceu no campo de Lompoc, 

na Califórnia, em 1903. Nesta primeira operação de cimentação, foram utilizados um 

total de 50 sacos de cimento com o objetivo de evitar o fluxo de água de formação para o 

poço. Na ocasião, esperava-se 28 dias para o endurecimento do cimento e o método de 

cimentação utilizado era denominado por dump bailer ou caçambeio. 
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Em 1910, Almond Perkins desenvolveu uma patente que consistia no bombeio da 

pasta para o poço utilizando um tampão metálico a frente e atrás, para evitar que a 

turbulência gerada no deslocamento contaminasse o cimento com água ou fluido de 

perfuração. 

No ano de 1918, foi criada a primeira companhia de serviço especializada na 

cimentação de poços de petróleo, a Companhia Perkins, localizada em Los Angeles. Já no 

ano seguinte, foi criada a Cia. de serviço Halliburton, no Norte da Califórnia que até hoje 

atua nesta área. A primeira cimentação realizada fora da Califórnia, pela Halliburton, foi 

no ano de 1920 em Oklahoma. Nesta operação, o endurecimento da pasta de cimento 

ocorreu após 10 dias. 

Em 1922, Erle P. Halliburton patenteou o misturador com jatos (jet mixer), 

automatizando a mistura da pasta, ampliando as possibilidades operacionais, fazendo com 

que a prática de cimentar os revestimentos fosse adotada pela maioria das companhias. 

No ano de 1926, a Barnsdall Oild Company, introduziu acessórios importantes 

para uma operação de cimentação como o colar e sapata com válvula. Como evolução da 

técnica de cimentação, no sentido de melhorar a sua eficiência, foi desenvolvido um 

lavador químico para a remoção de fluido de perfuração. Esta técnica foi empregada em 

um poço costeiro localizado no Golfo do México. 

Em 1929, foi criado o primeiro laboratório de cimentação e, no ano seguinte, 

foram desenvolvidos os centralizadores como técnica auxiliar para melhorar a eficiência 

da operação de cimentação. 

No ano de 1934, a Cia. de serviço Schlumberger, lançou a patente sobre o método 

de localização do topo do cimento através da interpretação de perfis de temperatura. M. 

Kinley introduziu a ferramenta do caliper, que é utilizada na determinação do diâmetro de 

um poço aberto, que por sua vez é referência para o cálculo de volume de pasta de 

cimento a ser deslocado. 

Em 1939, foi desenvolvido o retentor de cimento recuperável, sendo que ainda no 

mesmo ano, foi utilizada pela primeira vez a ferramenta denominada por “raspador” 

durante a cimentação e, nesse mesmo ano, foi desenvolvido o primeiro perfil nuclear com 

raios gama para registrar o topo do cimento. 
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O primeiro estudo efetivo sobre as técnicas de deslocamento de pasta foi realizado 

em 1948. E em 1952 foram introduzidas as técnicas para cimentação de zonas em 

condições de baixa temperatura. 

O primeiro perfil elétrico para a determinação do volume de cimento requerido 

para um tampão foi desenvolvido no ano de 1940 por M. Kinley. A introdução dos perfis 

sônicos CBL e VDL para a avaliação da qualidade da cimentação foi respectivamente nos 

anos de 1961 e 1968.  

No passado, aguardava-se de 7 a 28 dias para o endurecimento do cimento. A 

partir de 1923, fabricantes americanos e europeus de cimento passaram a fabricar 

cimentos especiais para a indústria de petróleo, com alta resistência inicial. Com o 

advento dos aditivos químicos, o tempo de pega foi sendo paulatinamente reduzido (72 

horas até 1946; 24 a 36 horas a partir de 1946) e outras propriedades da pasta de cimento 

foram controladas.  

Atualmente, as pastas podem se manter fluidas por certo tempo, a altas 

temperaturas e pressões (4 horas, em geral), permitindo seu deslocamento em poços 

profundos. A partir deste tempo a pasta endurece rapidamente e as atividades no poço 

podem ser retomadas apenas de 6 a 8 horas após a cimentação. 

A cimentação, primária ou secundária, de um poço de petróleo tem como função 

garantir a estabilidade mecânica e o isolamento entre zonas de um poço durante toda sua 

vida produtiva. Cimentação primária é a operação realizada logo após a descida da coluna 

de tubos de revestimento de cada seção do poço recém perfurado. Seu objetivo é 

promover aderência mecânica ao revestimento e à formação rochosa, onde o poço foi 

perfurado. Este trecho cimentado, após adquirir resistência à compressão, restringe o 

movimento de fluidos entre as diferentes formações atravessadas pelo poço, promovendo 

o suporte mecânico do revestimento e dos demais equipamentos responsáveis pela 

retirada dos hidrocarbonetos das rochas produtoras de petróleo. A cimentação secundária 

envolve as operações emergenciais de cimentação para correção da cimentação primária, 

tamponar canhoneados e reparar vazamentos no revestimento e são classificadas em três 

tipos, tampão de cimento, recimentação e compressão de cimento (squeeze) (NELSON, 

1990). 

Alguns parâmetros que devem ser observados e perseguidos na execução da 

cimentação primária de modo a otimizar o processo de remoção do fluido existente no 
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poço pela pasta são: a centralização otimizada da coluna no poço; o condicionamento do 

poço resfriando-o e reduzindo-se os parâmetros reológicos do fluido contido em seu 

interior; a movimentação da coluna por rotação e/ou reciprocação; uma adequada 

sequência de bombeio de fluidos com propriedades otimizadas de modo a maximizar a 

colocação anular da pasta de cimento (NELSON, 1990). 

Como resultado da necessidade de sistemas mais flexíveis e resistentes a 

impactos, a indústria tem deslocado sua atenção para o estudo de tensões que a bainha de 

cimento estará submetida.  

As tensões geradas num poço ao longo de sua vida útil são as mais variadas, 

podendo simplificadamente ser divididas, em razão do modo de aplicação do esforço, 

como processos quase-estáticos ou processos dinâmicos.  

- Processos Quase-Estáticos: 

 Mudanças de pressão no interior do revestimento (troca de fluidos nas 

operações de estimulação) 

 Pressão adicional aplicada ao interior do revestimento (teste de 

revestimento) 

 Mudanças de temperatura (no mínimo, no período transiente) 

 

 - Processos Dinâmicos 

 Operação de canhoneio (curto período de tempo) 

 Injeção de vapor (periódico ou repetitivo) 

 Abertura de janela em poços (impactos repetitivos e vibrações)  

 

A Tabela 2.2, mostrada a seguir, apresenta exemplos de vários tipos de 

operações/eventos e os parâmetros principais afetados durante o ciclo de vida do poço. 

A ocorrência desses eventos faz com que a interface bainha de 

cimento/revestimento seja submetida a diversos esforços que podem comprometer a 

integridade de ambos. A bainha de cimento pode perder a capacidade selante, seja por 

fissuração da mesma ou por descolamento das interfaces bainha de cimento/revestimento 

e/ou bainha de cimento/formação, em virtude das tensões aplicadas no poço. Dessa 

maneira, se faz necessário o estudo e desenvolvimento de novas pastas e aditivos que 

auxiliem na preservação da integridade do poço.  
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Tabela 2.2 – Operações e parâmetros afetados durante a vida produtiva do 

poço (CAMPOS, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ocorrência desses eventos faz com que a interface bainha de 

cimento/revestimento seja submetida a diversos esforços que podem comprometer a 

integridade de ambos. A bainha de cimento pode perder a capacidade selante, seja por 

fissuração da mesma ou por descolamento das interfaces bainha de cimento/revestimento 

e/ou bainha de cimento/formação, em virtude das tensões aplicadas no poço. Dessa 

maneira, se faz necessário o estudo e desenvolvimento de novas pastas e aditivos que 

auxiliem na preservação da integridade do poço.  

Para a obtenção de sistemas de pastas mais flexíveis tem-se utilizado a adição de 

fibras misturadas a seco ao cimento. Estas fibras podem ser de origens as mais variadas, 

tais como: orgânicas (nylon, polipropileno, polietileno, etc), inorgânicas (vidro, asbestos), 

minerais (volastonita) e metálicas (aço carbono, ligas). Outro recurso utilizado para 

aumentar a elasticidade é a utilização de pastas de baixa densidade espumadas com 

nitrogênio ou pastas leves contendo microesferas ocas de borosilicato ou cerâmicas 

Operações/Eventos 
Principais parâmetros 

afetados 

Hidratação da pasta Contração Volumétrica 

Teste de Pressão Pressão 

Completação do 

poço 
Pressão e Temperatura 

Fraturamento 

hidráulico 
Pressão e Temperatura 

Produção de 

hidrocarbonetos 
Pressão e Temperatura 

Injeção de fluidos Temperatura 

Movimento da 

formação 
Tensão 

Canhoneio Tensão dinâmica 

Perfuração 

subsequente 

Tensão dinâmica 
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misturadas a seco ao cimento e contendo látex na água de mistura (normalmente látex do 

tipo estireno/butadieno ou poli(álcool vinílico). 

Para se avaliar o desempenho dos novos sistemas flexíveis propostos, foram 

incorporados ao conjunto de ensaios com pastas tradicionais, ensaios mecânicos com 

pasta curadas, quais sejam: ensaios de compressão uniaxial, flexão, tração, triaxiais e 

ensaios de impacto. 

 

2.5 – Fatores que influenciam na cimentação 

 

Realizar uma cimentação primária de qualidade é de extrema importância para o 

ciclo de vida de um poço. Dessa forma, qualquer falha no isolamento irá requerer uma 

operação de correção da cimentação primária, agregando custos e postergando o início da 

produção do óleo, o que pode tornar o projeto economicamente menos atrativo. Após 

uma operação de cimentação primária, espera-se que a mesma após a pega proporcione 

(CAMPOS, 2002): 

 Aderência mecânica ao revestimento e à formação; 

 Isolamento das formações; 

 Proteção do revestimento contra corrosão e cargas dinâmicas decorrentes 

de operações no seu interior. 

 

 

Para garantir que a pasta de cimento utilizada em uma cimentação primária 

cumpra com os requisitos listados acima, alguns cuidados devem ser tomados durante o 

planejamento e a operação de cimentação. Dentre os mais importantes, encontram-se:  

 

 

 Densidade incorreta da pasta, podendo resultar no desbalanceio 

hidrostático e entrada de fluidos na pasta; 

 Fluido de perfuração e reboco com propriedades inadequadas permitindo o 

fluxo de gás ascendente no anular; 

 Geleificação prematura, resultando na perda do controle da pressão 

hidrostática; 

 Perda de filtrado excessiva, permitindo o gás entrar na coluna de pasta; 

 Pastas altamente permeáveis, contribuindo para deficiências no isolamento 

hidráulico e resistência ao fluxo de gás;  

 Contração volumétrica apreciável devido ao processo de hidratação e/ou 

fissuração da bainha de cimento sob tensão, gerando fraturas e 

microanulares que permitem a migração de fluidos. 
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 Aderência deficiente na interface cimento/revestimento ou 

cimento/formação, podendo também causar falha no isolamento. 

 

 

 Assegurar que os parâmetros acima sejam considerados e mitigados na operação 

de cimentação aumentará as chances de sucesso. Entretanto, as causas para insucesso não 

se limitam as que foram listadas. A Tabela 2.3, a seguir, lista as principais variáveis que 

devem ser consideradas em uma cimentação primária.  

 

Tabela 2.3 – Variáveis a serem consideradas em uma cimentação primária (CAMPOS, 

2002) 

Atividade Parâmetros Associados 

Poço 

 

Diâmetro - Profundidade Vertical e Medida -Inclinação - Propriedades da 

Formação 

 

Fluido de perfuração 
Tipo - Propriedades - Peso Específico – Compatibilidade com a Pasta e 

com os Colchões Lavadores e Espaçadores 

Revestimento 
Tipo - Propriedades - Peso Específico – Compatibilidade com a Pasta e 

com os Colchões Lavadores e Espaçadores 

Operações da 

Sonda 

Tempo de Descida do Revestimento - Tempo de Circulação antes da 

Cimentação - Vazões de Circulação 

Pasta de 

Cimento 

Tipo de Misturador - Cabeça de Cimentação - Tampões de Borracha - 

Colchões Lavadores e Espaçadores - Movimento da Coluna de 

Revestimento 

Durante a Cimentação - Vazões de Deslocamento - Vazões De Mistura 

Unidades de 

Bombeio e de 

Mistura 

Tipo de Misturador - Cabeça de Cimentação - Tampões de Borracha - 

Colchões Lavadores e Espaçadores - Movimento da Coluna de 

Revestimento 

Durante a Cimentação - Vazões de Deslocamento - Vazões De Mistura 

Pessoal Responsabilidade das Partes Envolvidas 
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Normalmente as falhas na obtenção de isolamentos são frutos da não observação 

destas variáveis quando do planejamento e da operação de cimentação primária. 

Operações de cimentação, portanto, são extremamente complexas e diversos 

fatores podem influenciar no seu resultado final. No caso da ocorrência de desvios 

durante a operação ou da não efetividade do isolamento requerido, a apuração do que 

ocorreu deverá ser realizada afim de que novos desvios não voltem a acontecer em 

cimentações futuras. 

A Tabela 2.4 exemplifica algumas fontes de problemas que devem ser 

investigadas quando da obtenção de falhas de isolamento durante uma cimentação 

primária. 

 

Tabela 2.4 – Causas de falha em uma cimentação primária (CAMPOS, 2002) 

Causas Tipos de Falhas 

- Contaminantes na água de mistura 

- Temperatura estimada incorretamente 

- Desidratação da pasta no anular 

- Uso de cimento impróprio 

- Retardador insuficiente 

- Sapata ou colar obstruídos 

Pega de pasta dentro do 

revestimento 

- Tampão de borracha não liberado da cabeça de cimentação 

- Falha dos equipamentos flutuantes sem ter havido pressurização 

- Cálculos do deslocamento incorretos 

- Revestimento partido ou furado 

 

Tampão de borracha 

não assenta no elemento 

flutuante 

- Falhas mecânicas 

- Água de mistura insuficiente ou pressão insuficiente 

- Falha do sistema de fornecimento de cimento 

Não obtenção do 

volume de pasta 

programado para 

mistura 
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- Pressão hidrostática insuficiente 

- Geleificação da interface fluido de perfuração/pasta 

- Altura da pasta insuficiente para cobrir formação portadora de gás 

- Desidratação da pasta  

Gás presente no anular 

- Tubo encostado contra a formação 

- Altas propriedades reológicas do fluido de perfuração 

- Falta de movimentação da coluna de revestimento 

- Poço arrombado 

 

Canalização da pasta 

- Água de mistura aquecida 

- Cimento ou aditivos inadequados para as condições do poço 

- Incompatibilidades Químicas fluido/espaçador/pasta 

Pega prematura da pasta 

 

 

A falta de integridade do cimento pode causar uma comunicação não desejada 

entre as diferentes zonas do reservatório. Em alguns casos, isto pode resultar em danos 

ambientais (como, por exemplo, a comunicação de uma zona de hidrocarbonetos com 

uma zona de água), de segurança de poço e problemas de economicidade durante a vida 

produtiva do poço. A migração de fluidos, principalmente gás, é uma das principais 

preocupações quando da cimentação de um revestimento e intervenções para interromper 

o fluxo de gás pelo anular são difíceis de serem implantadas (sobretudo podem ser 

operações extremamente onerosas), por isso, evitar que aconteçam é a melhor maneira de 

promover a segurança e proteger o ambiente.  

As possíveis maneiras de infiltração existentes no interior da bainha de cimento 

são ilustradas na Figura 2.5, e incluem possíveis caminhos preferenciais do fluxo na 

interface rocha-cimento, na interface revestimento-cimento, e através dos materiais 

degradados. Considerando que o cimento utilizado para cimentação de poços de petróleo 

tem a permeabilidade muito baixa, nenhum fluxo significativo de fluidos pode ocorrer a 

menos que haja caminhos preferenciais do fluxo, o cimento tenha se degradado, ou o 

cimento não tenha sido corretamente processado na cimentação. 
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Figura 2.5 - Caminhos potenciais de vazamento existente ao longo de um poço: 

trajetos (a) e (b) entre o cimento e o revestimento, (c) através do cimento, (d) através do 

revestimento, (e) com as fraturas, (f) entre o cimento e a formação (adaptado de CELIA, 

2003) 

 

2.6 – Tensões na bainha de cimento de poços submetidos a injeção de vapor 

 

Apesar dos benefícios comprovados na recuperação de reservatórios de óleo 

pesado, foi verificado que após os poços serem submetidos a ciclos de injeção de vapor, o 

acréscimo na produção de óleo acontece em associação com um aumento na produção de 

água oriunda de aquíferos próximos da zona de produção. Estudos apresentados na 

literatura (DEAN e TORRES, 2002; PEDERSEN et al., 2006; STILES, 2006) têm 

mostrado que a perda do isolamento hidráulico na zona de produção é devido ao 
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surgimento de fissuras na bainha de cimento, oriundas do estado de tensão que é imposto 

pela aplicação de vapor e também pela variação de pressão dentro do poço. 

Goodwin el al. (1992) estudaram as principais causas que levam a perda de 

integridade da bainha de cimento. Foi verificado que a utilização do vapor gera um 

elevado gradiente de temperatura no revestimento. Este gradiente induz a expansão 

térmica, que induz elevadas tensões na bainha de cimento. Além do gradiente de 

temperatura, temos associado um gradiente de pressão que também contribui para o 

colapso da bainha de cimento.  

Thiercelin et al. (1997) constataram que quando a temperatura é aumentada, a 

tensão radial sempre será de compressão e a tensão tangencial será de compressão 

próxima à interface revestimento/bainha de cimento e de tração na interface bainha de 

cimento formação. Na Figura 2.6  pode-se observar a seção transversal de um poço e as 

três tensões atuantes: tensão radial σr, tensão tangencial σθ e tensão vertical σz. 

 

 

Figura 2.6 - Tensões na bainha de cimento (CORREIA, 2009) 
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Dean e Torres (2002) também observaram que as tensões tangenciais de tração 

causadas pela expansão do tubo de revestimento contra a bainha de cimento são as 

principais causas da perda de integridade da bainha de cimento, levando a formação de 

fissuras radiais. Dessa forma, uma série de pesquisas vem buscando propor novos 

aditivos que melhor se adequem a estas solicitações impostas, sendo também uma das 

motivações deste trabalho. 

O trabalho de Thiercelin et al. (1997) foi importante, pois foi a partir dele que 

observou-se que materiais mais flexíveis, com baixo módulo de elasticidade, porém sem 

redução expressiva da resistência, são mais indicados para situações em que o poço é 

submetido a variações de pressão e temperatura, evitando assim, os colapsos da bainha 

pela fissuração ou pela perda de aderência com o revestimento. O módulo de elasticidade 

também atua no problema interferindo na tensão solicitante. Assim, materiais com baixo 

módulo proporcionam menores tensões solicitantes de tração. Adicionalmente, se o 

material possuir maior resistência à tração, o mesmo será capaz de resistir a tais esforços 

sem perder a sua integridade. Percebe-se então que essas três propriedades em conjunto 

determinam o comportamento estrutural do material. 

 

2.7 – Reações de Hidratação do Cimento Portland  

 

Para entender a ação da temperatura durante o período de cura da pasta será 

apresentada, primeiramente, uma pequena introdução sobre a hidratação do cimento 

Portland. 

Na química do cimento, as reações de hidratação ocorrem entre o cimento ou um 

de seus constituintes com a água, gerando mudanças químicas e físico-mecânicas, tendo 

como resultado a pega e consequente solidificação do cimento. Quando o cimento 

Portland é adicionado à água, uma série de reações complexas se inicia entre os minerais 

individuais do clínquer, sulfato de cálcio e a própria água, sendo que em questões de 

horas, a mistura é transformada irreversivelmente em um produto endurecido com 

considerável resistência mecânica e baixa permeabilidade. 

As reações de hidratação ocorrem de acordo com as seguintes etapas: dissolução-

precipitação e difusão. Na primeira, também chamada de hidratação inicial, ao entrar em 

contato com a água, tem-se instantaneamente, o início de uma série complexa de reações 

de dissolução de compostos anidros e a formação de novas fases hidratadas em solução. 
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As reações nessa etapa são, geralmente, exotérmicas e há um aumento da taxa de 

liberação de calor. Essa taxa diminui rapidamente durante o período de indução, que 

corresponde a segunda etapa, também conhecida por dormência, que ocorre a partir dos 

quinze minutos iniciais até cerca de 4 horas após a mistura (JOLICOUER e SIMARD, 

1998; HANEHARA e YAMADA, 1999). Nessa etapa acontecem as reações das fases 

aluminato e a taxa de evolução aumenta rapidamente dando início a etapa de aceleração 

da hidratação (também conhecida por período de pega), que ocorre após 4 horas do início 

da hidratação (TAYLOR, 1997).  

O cimento na presença de água forma, principalmente, o silicato de cálcio 

hidratado C-S-H. De um modo geral, o clínquer é constituído em sua maior parte dos 

compostos minerais C3S e C2S totalizando entre 70 a 80% do volume do cimento anidro. 

As reações de hidratação do C3S e do C2S podem ser descritas genericamente como 

mostrado pelas Equações (2) e (3), a seguir (NELSON, 1990; PREECE et al, 2001; 

SALHAN et al, 2003 e BILLINGHAM et al, 2005): 

 

2[(CaO)3.SiO2] + 6H20     3CaO.2SiO2.3H2O + 3Ca(OH)2                        (2) 

2[(CaO)2.SiO2] + 4H20     3CaO.2SiO2.3H2O + Ca(OH)2                       (3) 

 

 

Na nomenclatura utilizada na área de cimento, estas equações químicas são 

representadas conforme mostrado nas Equações (4) e (5): 

 

2C3S + 6H     C3S2H3 + 3CH                                                      (4) 

2C2S + 4H     C3S2H3 + CH                                                      (5) 

 

Os produtos de hidratação para os dois constituintes da fase silicato são o C-S-H e 

o hidróxido de cálcio cristalino, também chamado de portlandita. O C-S-H não tem 

exatamente a composição C3S2H3, pois as razões C:S e H:S dependem de vários fatores, 

tais como concentração de cálcio na fase aquosa, temperatura, presença de outros 

aditivos, além do tempo de hidratação. O material tem estrutura que varia desde amorfa a 

cristalina, sendo que as cristalinas são formadas a altas temperaturas e as amorfas estão 

presentes nas hidratações a temperatura ambiente (BLACK et al, 2003). O C-S-H é 

considerado o principal ligante do cimento solidificado após a pega, em temperatura 
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ambiente, sendo também o responsável pela resistência mecânica da pasta. A Portlandita, 

por sua vez, é altamente cristalina e possui hábito hexagonal contribuindo pouco para a 

resistência da pasta, mas tem grande influência no tempo de pega da pasta (NELSON e 

GUILLOT, 2006). A estequiometria das reações de hidratação do C3S produz 

aproximadamente 61% de C-S-H e 39% de portlandita. Na hidratação do C2S os valores 

são alterados para 82% e 18%, respectivamente (METHA e MONTEIRO, 1994). 

RICHARDSON (2008) estudou as fases formadas na hidratação do cimento com 

ênfase nas fases silicato de cálcio hidratado e silico-aluminatos de cálcio hidratados, 

revelando mais de 45 tipos de estruturas para essas fases. A Tabela 2.5 traz um resumo de 

algumas dessas fases relatadas, informando os nomes utilizados para cada silicato, suas 

fórmulas, relações Ca/Si, estrutura cristalina, densidade, etc. 

 

Tabela 2.5 - Fases do silicato de cálcio hidratado e do alumino-silicato de cálcio 

hidratado (RICHARDSON, 2008) 
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A evolução da reação de hidratação depende dos seguintes fatores: 

 Taxa de dissolução das fases envolvidas; 

 Taxa de nucleação e de crescimento dos cristais de hidratos formados; 

 Taxa de difusão da água e de íons dissolvidos através dos materiais 

hidratados que são continuamente formados. 

 

2.8 – Elevadas temperaturas na cimentação 

 

Conforme discutido anteriormente, a pasta hidratada é composta de diversas fases, 

onde os principais compostos formados são o hidróxido de cálcio e o silicato de cálcio 

hidratado. No caso do C-S-H, existem vários tipos de fase de semicristalinas a cristalinas, 

no entanto, as fases cristalinas só ocorrem em determinadas condições hidrotérmicas 

(TAYLOR, 1990). Os principais silicatos de cálcio cristalinos encontrados quando a pasta 

de cimento é submetida ao aquecimento são a xonotlita (Ca6Si6O17(OH)2) e a tobermorita 

(Ca5Si6O16(OH)2), cujas morfologias podem ser observadas na Figura 2.7 (MÉDUCIN, et 

al 2007; JUPE et al, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 - Morfologias do C-S-H cristalino: (a) fibras de xonotlita e glóbulos de 

kichoanita (MÉDUCIN et al, 2007); (b) tobermorita (JUPE et al, 2008) 

 

 O aumento da temperatura durante o processo de hidratação acelera as reações 

químicas, favorecendo o desenvolvimento inicial da resistência do sistema, sem efeitos 

prejudiciais sobre a resistência quando o processo de cura tiver chegado ao fim. O 

(a) (b) 
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aquecimento da pasta após o contato inicial entre o cimento e a água reduz o período de 

latência, de modo que a estrutura da pasta e o período de cura se definem mais cedo 

(NEVILLE, 1997). Entretanto, apesar do aumento da temperatura aumentar a resistência 

inicial, a taxa de elevação e a temperatura máxima atingida não devem ser muito altas, 

pois temperaturas muito elevadas podem prejudicar a resistência e a porosidade dos 

materiais cimentícios após o período de cura, produzindo uma distribuição não uniforme 

dos produtos de hidratação na estrutura da pasta (KIM et al, 2002).  

 A fase C-S-H, em temperaturas superiores a 110 ºC , geralmente se converte para a 

fase α-C2SH que é altamente cristalina e mais densa que a fase C-S-H. Como resultado, o 

encolhimento da matriz cimentícia ocorre e pode ser deletério para a integridade do 

cimento curado. Como já dito anteriormente, a esse fenômeno é dado o nome de 

retrogressão da resistência do cimento. A perda significante da resistência à compressão 

ocorre dentro de até um mês, entretanto, mesmo com essa perda, a resistência à 

compressão resultante ainda é suficiente para suportar o revestimento no poço. O 

problema real está no aumento severo da permeabilidade que após um mês do início do 

fenômeno de retrogressão pode aumentar para até cem vezes o limite recomendado para 

poços de petróleo. Esse problema pode ser prevenido reduzindo a relação C/S no 

cimento, o que pode ser feito através da adição de sílica.  

 A Figura 2.8 mostra as condições para a formação de uma variedade de silicatos de 

cálcio durante o processo de cura do cimento 

 A razão C/S está plotada contra a temperatura de cura. A fase C-S-H possui uma 

razão C/S média de 1,5 e sua conversão para α-C2SH à 110 ºC pode ser prevenida com a 

adição de 35% a 40% de sílica, reduzindo a razão C/S para um valor igual ou inferior a 

1,0. Com esses valores, um mineral conhecido por Tobermorita (C2S6H) é formado 

(diminuindo consideravelmente os efeitos de retrogressão da resistência à compressão e 

baixa da permeabilidade). Quando a temperatura de cura atinge 150 ºC a Tobermorita, 

normalmente, se converte a Xenotlita (C6S6H) com perda mínima da performance final 

do cimento. Algumas vezes, a Tobermorita pode persistir quando a temperatura supera os 

250 ºC em sistemas a base de cimento Portland, isso ocorre devido à substituição do 

alumínio no retículo cristalino (NELSON, 1992). 
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  Figura 2.8 – Condições de formação para vários silicatos de cálcio (adaptado de 

TAYLOR, 1997) 

 

  Além dos compostos citados acima, outras fases como Pectolita (NC4S6H), 

Scawtita (C7S6CH2), Reyerita (KC14S24H5), Kilchoanita (aproximadamente C3S2H) e 

Calciochondrotita (aproximadamente C5S2H) podem ser formadas em sistemas a base de 

cimento Portland curados a altas temperaturas. Essas fases podem afetar as características 

do cimento curado, mesmo se presentes em pequenas quantidades.  

 

2.9 – Polímeros modificadores de matrizes cimentícias  

 

As matrizes de cimento têm como característica uma boa resistência aos esforços 

de compressão, entretanto, não possuem boa resistência aos esforços de tração. Com a 

finalidade de melhorar essa deficiência, pode-se adicionar fibras, minerais e outros 

compostos químicos nas pastas no intuito de melhorar o perfil de deformação do sistema 

curado e, consequentemente, melhorar a resistência à tração. Dentre esses materiais, 

pode-se citar os polímeros, como o látex, que vem sendo muito estudado, quando para a 

obtenção de pastas flexíveis. 
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Há estudos (SILVA, 2001) que afirmam que as interações que ocorrem entre os 

polímeros e os grãos de cimento são de ordem física, podendo ocorrer alguma interação 

química entre grupos reativos do polímero e íons presentes na fase aquosa quando da 

hidratação do cimento. Segundo OHAMA (1987), após a hidratação do cimento, ocorre o 

recobrimento dos grãos do cimento pelo polímero, levando a formação de um filme. Este 

filme passa a se chamar co-matriz e a sua formação ocorre em três estágios, como 

mostrado na Figura 2.9. 

 

 Figura 2.9 - Etapas envolvidas na formação da co-matriz de cimento polímero 

(OHAMA, 1995) 

 

O primeiro estágio consiste na dispersão das partículas do polímero na mistura, 

em que gradativamente vão se depositando nos grãos do cimento em fase de hidratação, 

grãos de cimento anidros e nos grãos dos agregados presentes. 



39 
 

Com o avanço da hidratação do cimento, se inicia o segundo estágio, em que as 

partículas do polímero são confinadas nos poros capilares dos produtos de hidratação do 

cimento. Com a redução da água na mistura, as partículas dos polímeros são floculadas e 

condensadas em uma estrutura compacta nestas superfícies. Simultaneamente ocorrem 

interações entre as partículas dos polímeros, os íons de cálcio (Ca
+2

) e o hidróxido de 

cálcio (Ca(OH)2) do cimento e os silicatos dos agregados, que geram produtos que 

conferem adesão e a ligação entre polímero-cimento-agregado. 

 Por fim, no terceiro estágio, com o avanço do processo de hidratação, a estrutura 

densa formada coalesce em um filme ou membrana de ligação formando uma estrutura 

monolítica entre os compostos do cimento hidratado e o polímero. O filme formado age 

como um selo na microestrutura com partículas de C-S-H, CH e etringita doravante 

porosa, impedindo a penetração de íons, como por exemplo, de cloreto, que tem ação 

deletéria sobre o material. Este fechamento dos poros contribui para impermeabilidade 

tornando o material mais coeso e consequentemente mais durável (OHAMA, 1995). 

As partículas esféricas de polímero (adicionadas à pasta sob a forma de emulsão), 

independentemente, ocupam a interface entre as partículas do cimento e os produtos de 

hidratação formados em torno das partículas do polímero, após ocorrer o enrijecimento 

dos aglomerados de cimento (SAKAI e SUJITA, 1995), como pode ser observado na 

Figura 2.10. 

 

Figura 2.10 – Mecanismo de modificação em sistemas cimento/polímero (SAKAI 

e SUJITA, 1995) 
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Ainda segundo Ohama (1995), comparada às matrizes convencionais, as matrizes 

modificadas com polímeros apresentam maiores resistência à tração e à flexão, porém 

esse comportamento não é verificado na resistência à compressão. Esta característica 

deve-se à maior resistência à tração do próprio polímero e ao aumento da aderência 

cimento-agregado. São vários fatores que influenciam as propriedades de resistência, 

assim como a interação entre estes fatores, dentre eles têm-se: natureza do polímero 

formador do látex, tipo de cimento e agregados; concentração da mistura; método de cura 

e métodos de ensaios. 

As propriedades do látex, como estabilidade química e mecânica, formação de 

bolhas e coalescência na secagem dependem dos tipos e quantidades de surfactantes e 

antiespumantes e, ainda, do tamanho e dispersão das partículas do polímero. A natureza 

do polímero depende da proporção do monômero no copolímero e do tipo e quantidade 

de plastificante. A proporção do monômero influencia a resistência da matriz cimentícia 

modificada com polímero da mesma forma que a relação polímero-cimento também pode 

influenciar (OHAMA, 1995). 

A estabilidade química e mecânica do látex aumenta com o aumento do teor de 

surfactante selecionado como estabilizante. Porém, o excesso de surfactante pode 

apresentar um efeito adverso na resistência devido à redução da resistência do filme 

formado pelo látex, e também pelo retardo na hidratação do cimento e excesso de ar 

incorporado. 

A relação polímero/cimento tem uma influência mais significativa do que a 

relação água/cimento nas propriedades de resistência de matrizes modificadas com 

polímeros, embora esta influência também dependa do tipo de polímero, teor de ar e 

condições de cura, etc. Pode-se dizer, que a maioria dos concretos e argamassas 

modificados com polímeros e curados sob condições favoráveis apresentam resistência 

significativa para relação polímero/cimento de 20% a 30%. Acima desta faixa, podem 

ocorrer descontinuidades na microestrutura que diminuem a resistência do concreto 

(OHAMA, 1995). 

As condições de cura ideais necessárias para matrizes cimentícias modificadas 

com polímeros diferem daquelas adotadas para matrizes convencionais, devido às duas 

fases ligantes que consistem na hidratação do cimento e na formação do filme polimérico. 

O desenvolvimento da resistência proveniente da hidratação do cimento é favorecido na 

condição úmida, enquanto que na fase látex para promover a formação do filme 
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polimérico é preciso estar na condição seca. Dessa forma, a cura úmida nas idades 

iniciais para hidratação do cimento é mais apropriada, seguida da condição seca que 

favorece a coalescência das partículas dos polímeros no látex (OHAMA, 1995). 

O módulo de elasticidade é outra propriedade que sofre alteração nas matrizes 

cimentícias modificadas com polímero. Barluenga et al. (2004) avaliaram o módulo de 

elasticidade através de ultrassom nas primeiras idades (1, 7, 28 e 56 dias) de argamassas 

modificadas com látex de SBR e verificaram que quanto maior o teor de látex adicionado, 

menor é o módulo de elasticidade. De forma inversa, foi verificado que com o avanço da 

idade há um crescimento no módulo, o que é justificado pelo avanço das reações de 

hidratação dos compostos do cimento. 

Outro fator que foi abordado por pesquisas anteriores foi como a estrutura porosa 

de matrizes cimentícias modificadas com polímero é influenciada pelo tipo de polímero e 

pela relação polímero/cimento. Em estudos com argamassas e concretos contendo SBR, 

EVA, PVCA e PAE, OHAMA (1995) afirma que a porosidade tende a decrescer com o 

aumento da relação polímero/cimento, o que, segundo o autor, justifica a melhoria da 

impermeabilidade de íons de cloreto.  

Por outro lado, SILVA (2001) em seu estudo com pastas contendo EVA e HEC 

observou um aumento de 40% na porosidade com relação às pastas sem o polímero, fato 

que pode ser justificado, pelo efeito de incorporação de ar durante o processo de mistura. 

Todavia, nesse mesmo estudo foi observado que, apesar do aumento da concentração de 

poros capilares e aumento do volume total de poros, há redução da permeabilidade. Tal 

fato é atribuído à capacidade de formação do efeito de filme polimérico que recobre 

parcialmente as fases hidratadas de cimento e as paredes dos poros e vazios restringindo 

assim a interconexão entre os poros. 

 

2.10 – Módulo de elasticidade  

 

Para obter os valores de módulo de elasticidade do cimento curado, deve-se  

plotar os dados provenientes de ensaios laboratoriais de um corpo de prova num gráfico 

tensão x deformação. Rigorosamente, o gráfico deveria ser denominado de tensão x 

deformação específica, pois os valores que são plotados nas abscissas são os das 

deformações específicas e não as deformações absolutas dos corpos de prova. Então, os 
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gráficos indicados representam tensão de engenharia x deformação específica ou, mais 

comumente, tensão x deformação. 

Um exemplo típico deste gráfico é mostrado na Figura 2.11, com a indicação de 

alguns parâmetros e a inclusão de comportamentos bastante frequentes nos ensaios, que 

são o comportamento dos materiais metálicos e o comportamento dos materiais 

cerâmicos. 

 

 

Figura 2.11 – Gráfico típico de tensão x deformação (BEZERRA, 2015) 

 

Os metais geralmente se comportam de forma linear no início do ensaio 

(deformação até o ponto A, ou seja, deformação correspondente à tensão de escoamento, 

fy). E em seguida, apresentam um patamar de escoamento (deslizamento e acomodação 

de planos cristalinos sem acréscimo de tensão do ponto A até o ponto B). Na sequência, 

apresentam um comportamento plástico até o ponto E (aumento de tensões sem 

linearidade com o aumento de deformações). E, finalmente, rompem no ponto C (tensão 

de ruptura fu). 

 O módulo de elasticidade, ou módulo de Young, é determinado pela Equação (6). 

                                                                                                         

E = σ/                                                                    (6) 
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Onde: 

E = Módulo de elasticidade 

σ = Tensão aplicada 

 = deformação elástica longitudinal do corpo de prova 

Na Figura 2.12, o módulo de elasticidade é dado pela inclinação da reta do gráfico 

tensão x deformação em seu trecho inicial, que corresponde, geralmente, ao trecho 

elástico.  

 

 

Figura 2.12 – Gráfico típico de tensão x deformação para um metal (BEZERRA, 

2015) 

 

De forma semelhante, se dá o comportamento dos materiais cerâmicos, porém, 

devido às ligações de natureza covalente e iônica dos cerâmicos, as curvas não 

apresentam comportamentos lineares (Figura 2.11), não sendo possível determinar o 

valor da tensão de escoamento. Dessa forma, o módulo de elasticidade para cimentos 

pode ser calculado através do método secante (BEZERRA, 2015), como mostra a 

Equação (7). 
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𝐸𝑐𝑖 =  
𝜎𝑏− 𝜎𝑎

𝜀𝑏− 𝜀𝑎
                                                    (7) 

 

Onde: 

Eci = Módulo de elasticidade secante; 

σb = Tensão maior;  σa = Tensão inicial; 

b = Deformação específica longitudinal média dos corpos de prova ensaiados sob 

a tensão maior; 

a = Deformação específica longitudinal média dos corpos de prova ensaiados sob 

a tensão inicial; 

Existem outros métodos para determinação do módulo de elasticidade para 

cimentos, entretanto, para os materiais cimentícios, e em particular para os materiais 

destinados à cimentação de poços de petróleo, o módulo secante tem sido mais aceito 

pela maioria dos autores (BEZERRA, 2015). 
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3 – ESTADO DA ARTE 

 

 A utilização de aditivos para melhorar a elasticidade de uma pasta de cimento que 

será submetida a injeção de vapor, na sua grande maioria, se restringe a utilização de 

látex e seus derivados, com exceção de alguns aditivos desenvolvidos recentemente e 

patenteados por grandes companhias de cimentação que são oferecidos, algumas vezes, a 

preços não competitivos para a área onshore (por conta do baixo valor agregado do óleo 

pesado e da baixa produção nesses campos). Mas o desenvolvimento do látex como 

aditivo de pastas para cimentação de poços de petróleo, inicialmente, não esteve ligado a 

sua utilização em poços para injeção de vapor, como será visto a seguir.  

 O seu primeiro uso só aconteceu a partir de 1957, quando Rolins e Davidson 

estudaram o desempenho das pastas de cimento quando se acrescentou látex na água de 

mistura. Eles observaram que a adição de látex à pasta diminuiu a taxa de perda de 

filtrado, melhorou a durabilidade e conferiu boas propriedades reológicas, seguido de 

menor quantidade de água (20 a 30%) na água de mistura devido à presença de água na 

solução do látex (NELSON, 1990). 

 WOODARD e MERKLE (1962) estudaram o látex de poli(acetato de vinila) e 

verificaram se tratar de um material satisfatório para utilização em pastas. Este látex foi 

utilizado por muitos anos na cimentação de poços de petróleo, mas sua aplicação é 

limitada a baixas temperaturas (máximo de 50 ºC) por conta da degradação do material. 

 KUHLMANN (1985), DRECQ e PARCEVAUX (1988) verificaram que pastas 

contendo látex contribuem para excelentes propriedades reológicas. E que, depois de 

curadas, as pastas consistem em cimento hidratado conectado por um filme de partículas 

do polímero. 

 PARCEVAUX et al (1985) identificaram que o látex à base de estireno butadieno 

(SBR) poderia ser utilizado, também, como aditivo para prevenção de migração de gás 

para o anular. 

 Os estudos com látex estireno-butadieno continuaram com CHILDS e 

BURKHALTER (1992). Eles patentearam uma formulação de pasta de cimento para 

poço de petróleo contendo cimento classe H e água de mistura com SBR (com surfactante 

compatível), antiespumante e retardador. Obtiveram resultados de controle de filtrado de 

33mL/30min; espessamento da pasta em 3h34min; resistência à compressão em 24 horas 

de cura de 10,35 MPa. 
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 ONAN et al. (1993) ao analisar o comportamento termomecânico de pastas 

aditivadas com SBR verificaram que em temperaturas relativamente altas (110 ºC) as 

pastas possuem comportamento elástico. 

 PAFITIS (1995) verificou que pastas de cimento reforçadas com fibra de vidro e 

uma pequena quantidade de látex estireno-butadieno promovem melhor resistência a 

flexão e energia de fratura. 

 DEAN e TORRES (2002) testaram a Wallastonita (uma fibra mineral composta por 

meta-silicato de cálcio) como aditivo de pasta de cimento para poços de injeção de vapor.  

A estrutura cristalina da Wallastonita é menos rígida comparada ao cimento ou a sílica 

utilizados em pastas para poços aquecidos, gerando a flexibilidade esperada para o 

sistema. Além disso, o material também contribui para diminuição no efeito de 

retrogressão da pasta, diminui a permeabilidade e é compatível com grande parte dos 

aditivos utilizados para a formulação das pastas. Após testar várias concentrações de 

Wallastonita, eles verificaram que a concentração ótima do material (resultando na pasta 

com melhor resultado de tensão flexural e menor módulo de Young) é de 50% (BWOC). 

Um teste de campo foi realizado com a pasta contendo Wallastonita (campo de óleo 

pesado da Petrobras próximo a Mossoró/RN) em 4 poços. O sistema obteve sucesso em 

garantir o isolamento hidráulico de 4 poços nos primeiros 9 meses de produção após o 

primeiro ciclo de vapor no poço. 

 STILES e HOLLIES (2002) apresentaram uma simulação da integridade da bainha 

de cimento de um projeto de poços SAGD perfurados no Canadá, onde a temperatura de 

injeção é de 260 ºC (500 ºF). As simulações foram realizadas utilizando o software 

CemStress. Eles simularam um aumento de temperatura de 14 ºC para 260 ºC (57 – 500 

ºF) no interior da coluna em um intervalo de 60 min. A formação utilizada foi um 

folhelho com módulo de Young de 4 MPa e coeficiente de Poisson de 0,4. Duas pastas 

foram simuladas, uma com 30 MPa de resistência a compressão, 3 MPa de resistência a 

tração, módulo de Young de 4,8 GPa e coeficiente de Poisson de 0,15. A segunda pasta 

possuía 12,3 MPa de resistência a compressão, 1,23 MPa de resistência a tração, módulo 

de Young de 1,4GPa, e coeficiente de Poisson 0,2. A simulação numérica mostrou que a 

primeira pasta falhou com 61 min após iniciar o aquecimento enquanto a segunda pasta 

permaneceu intacta. Poços cimentados com a pasta flexível foram perfilados após a 

injeção de vapor (campo de Christina Lake, Canadá) e eles verificaram que o isolamento 

hidráulico na região em que a injeção de vapor ocorria permaneceu bom. 
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 ZHAO E LUO (2004) estudaram o desempenho do látex estireno-butadieno em 

pastas de cimento Portland e verificaram que a adição deste polímero modifica as 

propriedades reológicas, água livre, resistência a compressão e tração. Com o aumento da 

concentração na pasta foi observada uma diminuição da sua resistência. 

 BOUR (2005) utilizando o método de análise de elementos finitos mostrou que a 

formulação de pastas (convencionais ou mesmo especializadas) para injeção de vapor 

sozinhas não são o suficiente para enfrentar as tensões envolvidas e garantir o isolamento 

hidráulico no poço. Uma bainha de cimento de um poço para vapor de 600 m foi 

simulada com base em um modelo de poço desenvolvido por representantes de 3 grandes 

companhias de petróleo e verificou-se que o modo de falha principal na bainha de 

cimento era a falha por tração em todas as profundidades. Estudos anteriores mostraram 

que esse problema não é significante quando a formação apresenta um alto módulo de 

Young. Para contornar o problema em formações com baixo módulo de Young foi 

proposto “pré-stressar” o revestimento contra o cimento durante a sua cura. Apesar de 

parecer ir contra as melhores práticas da indústria, a simulação indicou uma melhora 

significativa na durabilidade da bainha de cimento. 

 KULAKOFSK, et al. (2005) detalharam um caso onde uma pasta ultraleve 

precisaria ser utilizada em um projeto de injeção de vapor no Kuwait devido ao gradiente 

de fratura das formações envolvidas. Esse cimento foi feito de uma blenda especial de 

aluminato, látex e esferas ocas de vidro que geraram uma pasta de 1,019 g/cm
3
 (8,50 

lb/gal). Após 30 dias de cura a 288 ºC (550 ºF), o cimento apresentava 7,6 MPa de 

resistência a compressão. A utilização de um sistema sem a presença de cimento Portland 

foi necessária por 2 motivos: O uso de sílica para evitar a retrogressão da resistência a 

compressão do cimento iria dificultar a formulação de uma pasta leve, portanto um 

sistema cimentício resistente a temperatura sem a utilização de mais aditivos se tornou 

imprescindível; O reservatório produtor do campo era um calcário, que quando aquecido 

poderia levar a formação de CO2 o que levaria a um processo de corrosão da pasta, o que 

é minimizado utilizando o sistema com aluminato, mais resistente. 

 FUQUAN et al. (2006) introduziram um grupo carboxil (altamente hidrofílico) na 

superfície do látex estireno-butadieno para melhorar a estabilidade das partículas do SBR 

na pasta de cimento. Foram realizados testes de espessamento a 40 ºC e 0,1 MPa e 100 ºC 

e 60 MPa. Os testes mostraram que a pasta com baixo teor de CSBR flocularam com a 

alta temperatura e que aumentando a quantidade de CSBR a pasta se torna instável já em 

baixa temperatura. Para contornar o problema um emulsificante (BCT-830L) foi utilizado 
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para melhorar a estabilidade do CSBR e verificou-se que a variação da concentração do 

CSBR na presença do BCT-830L não influenciava na estabilidade da pasta. Outros testes 

realizados mostraram que o CSBR também conferia a pasta as seguintes propriedades: 

ductilidade, prevenção na migração de gás, redução na perda de filtrado e melhora nas 

propriedades reológicas da pasta. 

 SUYAN et al. (2006) utilizaram grafite e um alumino-silicato (metacaulim) para 

prevenir falhas na bainha de cimento de poços sujeitos a combustão in situ.  Várias 

composições foram testadas e verificou-se que com 15% (BWOC) de metacaulim é o 

suficiente para evitar o fenômeno de retrogressão da resistência da pasta. Também foi 

verificado que com a adição de 10% (BWOC) de grafite (além de aumentar a ductilidade 

da pasta) após a cura a resistência a tração do cimento aumentou em 55%. A utilização 

dos dois aditivos não mostrou nenhum efeito adverso na resistência à compressão do 

sistema após a cura. 

 GARNIER et al. (2008) propuseram uma metodologia para projetar uma pasta para 

garantir a integridade da bainha de cimento a ser aplicada em um conjunto de poços rasos 

(reservatório produtor a menos de 100 m) drenados por SAGD no campo de Joslyn no 

Canadá. A metodologia proposta consistiu em: avaliar as propriedades da formação 

utilizando testes de mecânica de rochas e simulações computacionais;avaliar os estresses 

in situ e a pressão de poros baseado em medidas realizadas em campo (teste de absorção, 

minifrac, tomadas de pressão a cabo, etc.) e então realizar simulações de estabilidade da 

parede do poço; avaliar as cargas térmicas baseado em simulações termo hidráulicas de 

injeção de vapor; avaliar os danos causados à bainha utilizando simulador (SealWell) 

com os seguintes dados de entrada: trajetória do poço, dados de geologia, propriedades da 

formação, pressão de poros, estado de estresses in situ e cargas aplicadas (inclusive 

térmicas).  Essa metodologia permite verificar quais propriedades o cimento vai precisar 

para suportar os estresses induzidos (sejam térmicos ou mecânicos). A metodologia foi 

validada após os resultados das simulações serem confirmadas por testes laboratoriais. 

Eles verificaram que, para poços rasos, a utilização do método SAGD, o cimento 

necessitava ser resiliente com um baixo módulo de Young e com alta resistência a tração. 

 JIANGUO et al. (2012) reportaram pela primeira vez um látex tolerante a soluções 

salinas. O látex foi caracterizado por espalhamento de luz de laser dinâmico (DLS), 

potencial zeta e análises térmicas (DSC e TGA). O látex não coagulou prematuramente 

no cimento na presença de solução salina, desde que adicionado um estabilizante 

compatível com íons multivalentes. Os resultados indicam que o látex é compatível com 
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soluções saturadas de cloreto de cálcio e sódio e que não degrada termicamente até 250 

ºC. As pastas foram preparadas utilizando 17% (BWOC) de látex e 15% (BWOW) de 

solução de cloreto de sódio. Após a pega, o cimento exibiu algumas vantagens, como: 

boa reologia, redução na perda de filtrado, propriedades anti-migração de gás e boa 

resistência à compressão. Além de poços aquecidos, essa pasta pode ser recomendada 

para cimentação de longos trechos de anidrita e zonas de gás.  

 WALTERSSON (2012) estudou maneiras de optimização para a produção das 

microesferas à base de poliacrilamida. Foi verificado que o tipo de estabilizador utilizado 

no processo de fabricação das microesferas afeta diretamente no diâmetro final obtido.  

 YUAN et al. (2013) testaram pastas de cimento com massa específica de 1,890 

g/cm
3
 (15,77 lb/gal) e curadas nas seguintes condições: temperatura e pressão ambiente, 

75 ºC (167 ºF) e pressão atmosférica e 100 ºC (212 ºF) e pressão de 17,99 MPa  (2610 

psi). Após 14 dias de cura, as seguintes medidas foram realizadas: módulo de Young, 

coeficiente de Poisson e resistência a compressão. Para realização dos testes de fadiga de 

baixo ciclo, a mesma pasta foi colocada em moldes de acrílico contendo um pedaço de 

tubo de revestimento no seu interior, simulando a cimentação de um poço e consequente 

formação da bainha de cimento. Utilizando uma prensa hidráulica, as amostras eram 

submetidas a uma força de 245,163 kN (55,115 lbf) ciclicamente até o rompimento da 

baínha de cimento. De posse dos dados coletados nos testes, foi utilizado o método 

matemático de análise de elementos finitos para extrapolação das variáveis e chegaram as 

seguintes conclusões: (a) quando a pressão confinante aumenta, o cimento apresenta 

maior plasticidade e pode suportar uma maior quantidade de ciclos sem falhar (em 

reservatórios de alta pressão quando há diminuição da pressão de poros, a probabilidade 

de falha por fadiga na bainha de cimento aumenta); (b) A temperaturas inferiores a 300 

ºF, as tensões desenvolvidas pela expansão térmica tem um efeito reduzido na falha por 

fadiga (as deformações sofridas em decorrência da temperatura são muito inferiores 

comparadas às pressões exercidas no fundo do poço); (c) O cimento com maior 

coeficiente de Poisson e menor módulo de Young são os que apresentam melhor 

comportamento para o teste de fadiga. 

 RAMIREZ-VAZQUEZ et al. (2014) propuseram melhorias na sequência 

operacional e novas tecnologias para cimentação de poços que serão submetidos a injeção 

de vapor no campo de Samaria (México). Foram propostas as seguintes melhores práticas 

a serem seguidas nas cimentações de poços sujeitos a injeção de vapor: condicionamento 

do fluido de perfuração para limpeza das paredes do poço, utilização de um fluxo 
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turbulento durante a circulação antes da cimentação, centralização do revestimento no 

poço (standoff mínimo de 80%), utilização de um colchão espaçador que seja compatível 

tanto com o fluido de perfuração quanto com a pasta e respeitar a hierarquia reológica. 

Com relação à formulação da pasta, as seguintes mudanças foram propostas: utilização de 

fibras, látex e aditivos expansíveis. A utilização de fibras mostrou aumento da resistência 

a tração sem comprometer a resistência a compressão, e além disso o material torna a 

pasta mais tixotrópica e ajuda a combater eventuais perdas por infiltração. A utilização do 

látex melhorou a reologia da pasta e aumentou sua resiliência. A utilização do aditivo 

expansível melhora na adesão do cimento, tanto a formação quanto ao revestimento. As 

práticas propostas no artigo foram aplicadas a mais de 86 poços, e não foi observado 

qualquer problema referente ao isolamento hidráulico do anular após a injeção de vapor. 
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4 – METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

 Nesta seção serão apresentados todos os materiais e métodos experimentais 

utilizados para a realização deste trabalho. 

 

4.1 – Materiais e métodos 

  

 Para as formulações das pastas cimentantes compostas de cimento e água de 

mistura, deste trabalho, foram utilizados os seguintes materiais: 

 

 Blend (cimento e sílica flour) classe G para poços de petróleo fornecido 

pela empresa alemã Dyckerhoff. 

  Água potável; 

 Aditivos químicos (antiespumante, dispersante e controlador de filtrado 

fornecidos pela empresa Viapol); 

 Látex SBR, fornecido pela empresa de cimentação BJ; 

 Microesferas de polímero expansível a base de poliacrilamida.  

  

 As pastas de cimento estudadas foram elaboradas para serem utilizadas na 

cimentação primária, ou seja, para revestimento de um poço terrestre com BHST = 44,6 

°C e gradiente geotérmico GG = 1,4°F/100ft, correspondendo em média a uma 

cimentação na profundidade de 700 m. Utilizou-se o peso específico das pastas de 1,821 

g/cm
3
 (15,2 lb/gal), pois é um valor comumente utilizado em campo pela Petrobras. Para 

obtenção dos valores de massas correspondentes a cada concentração de aditivo, o peso 

específico da pasta de cimento foi fixado e se atribuiu as concentrações desejadas de 

aditivos sólidos ou líquidos. Os cálculos foram efetuados de acordo com a norma API RP 

10B.  

 A concentração do látex e do polímero expansível foi variada, enquanto que a 

concentração dos demais aditivos permaneceu constante em todas as formulações 

preparadas. O peso específico de 1,821 g/cm
3
 (15,2 lb/gal) também foi mantido para 

todas as pastas preparadas variando a concentração de SBR - 0; 133,7; 267,4 e 401,0 

L/m3 (0; 1,0; 2,0 e 3,0 gpc) – e de polímero expansível (0; 3,0; 6,0 e 9,0 %), como 

mostrado nas Tabelas 4.1 e 4.2. 

 Preparou-se um volume de pasta de 600 mL. Este volume, bem como o seu 

preparo, representa uma escala reduzida do processo realizado no campo.  
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Tabela 4.1 – Composição das pastas formuladas utilizando látex SBR 

Aditivos Concentração 

Látex SBR 0,0 gpc 1,0 gpc 2,0 gpc 3,0 gpc 

 

Cimento 

 

 

50,3 % 

 

 

50,2 % 

 

50,0 % 

 

49,9 % 

 

 

Sílica 

 

 

35,0 % 

 

 

35,0 % 

 

 

35,0 % 

 

 

35,0 % 

 

 

Água 

 

 

7,2102 gpc 

 

 

7,2472 gpc 

 

 

7,2841 gpc 

 

 

7,3210 gpc 

 

 

Antiespumante 

eespumante 

 

 

0,030 gpc 

gpc 

 

 

0,030 gpc 

 

 

0,030 gpc 

gpc 

 

 

0,030 gpc 

gpc 

 

 

Dispersante 

 

 

 

 

0,050 gpc  

gpc 

 

 

0,050 gpc  

 

 

 

0,050 gpc  

gpc 

 

 

0,050 gpc  

gpc 

 

Controlador de 

filtrado 

0,500 % 0,500 % 0,500 % 0,500 % 

 

FAC
(1) 

 

0,6247  

 

 

0,5392  

 

0,4536 

 

 

0,3681 

 

(1) Fator água/cimento 

 

Tabela 4.2 – Composição das pastas formuladas utilizando polímero expansível 

Aditivos Concentração 

Polímero 

Expansível 

 

0,0 % 

 

3,0 % 

 

6,0 % 

 

9,0 % 

 

Cimento 

 

 

50,3 % 

 

 

50,4 % 

 

50,5 % 

 

50,5 % 

 

 

Sílica 

 

 

35,0 % 

 

 

35,0 % 

 

 

35,0 % 

 

 

35,0 % 

 

 

Água 

 

 

7,2102 gpc 

 

 

7,2055 gpc 

 

 

7,1816 gpc 

 

 

7,1672 gpc 
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Antiespumante 

eespumante 

 

 

0,030 gpc 

gpc 

 

 

0,030 gpc 

 

 

0,030 gpc 

gpc 

 

 

0,030 gpc 

gpc 

 

 

Dispersante 

 

 

0,050 gpc  

gpc 

 

 

0,050 gpc  

 

 

 

0,050 gpc  

gpc 

 

 

0,050 gpc  

gpc 

 

Controlador de 

filtrado 

0,500 % 0,500 % 0,500 % 0,500 % 

 

FAC
(1) 

 

0,6247  

 

 

0,5924  

 

0,5601 

 

 

0,5277 

 

(1) Fator água/cimento 

 

4.2 – Ensaios tecnológicos API  

4.2.1 – Mistura das pastas 

  A mistura dos componentes das pastas foi realizada em um misturador Chandler 

modelo 80-60. Uma vez pronta a água de mistura (água e aditivos), adicionou-se o 

cimento, através de um funil de colo curto. A adição foi feita sob uma taxa uniforme a 

uma velocidade de 4000 rpm ±200 rpm, durante 15 segundos. Ininterruptamente, agitou-

se a pasta por 35 segundos a uma velocidade de 12000 rpm ±500 rpm (NBR 9831, 2006).  

4.2.2 – Homogeneização das pastas 

 Imediatamente após a mistura das pastas, realizou-se a homogeneização das 

mesmas, utilizando um consistômetro atmosférico Chandler 1200. As pastas foram 

vertidas no interior da célula do consistômetro e homogeneizadas por 20 min a 150 rpm 

±15 rpm (NBR 9831, 2006). 

4.2.3 – Densidade das pastas 

 A densidade das pastas pode ser medida em dois tipos de balanças: a comum, mais 

conhecida como balança de lama, e a balança pressurizada. Neste ensaio, utilizou-se 

apenas a balança pressurizada, cujo ensaio consistiu em preencher o volume da balança 

com a pasta de cimento. A balança foi apoiada em um suporte procurando equilibrá-la, 

deslocando um contrapeso posicionado na extremidade oposta ao copo onde o cimento é 

posto, até que visualmente o nível estivesse centralizado. A balança pressurizada da 
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marca Halliburton Services, determinou o peso real da pasta de cimento, onde a 

quantidade de ar aprisionada foi desprezível.   

 

4.2.4 – Permeabilidade 

 As permeabilidades das pastas cimentícias foram determinadas em um 

permeabilímetro a gás nitrogênio da marca Core Laboratories Instruments, com o auxílio 

do programa Ultra Perm 500 que permite determinar a permeabilidade numa faixa de 

0,001 mD a 30 000 mD, utilizando a equação de Darcy (Equação 8). 

 

𝑄 =
𝑘. 𝐴. (𝑃1 − 𝑃2)

µ. 𝐿
 

                           (8) 

Onde: 

 

k = permeabilidade (Darcies) 

μ = viscosidade do fluído (centipoises) 

Q = taxa de fluxo (cm
3
/seg) 

L = altura da amostra (cm) 

A = área da seção transversal da amostra (cm
2
) 

P1 = pressão montante (atm) 

P2 = pressão jusante (atm) 

 

O ensaio baseou-se na confecção de protótipos em escala milimétrica (Figura 4.1) 

com relação de 1/7 em relação ao tubo de produção de 7”, comumente empregado nos 

poços onshore da Petrobras. As dimensões foram escolhidas para que o protótipo pudesse 

ser introduzido na célula de ensaio do permeabilímetro disponível.  

Foram preparadas pastas com peso específico de 15,2 lb/gal com os polímeros nas 

seguintes proporções: 

 

(i) Pasta de controle: Cimento, água e aditivos; 

(ii) Pasta  1,0 gpc (galão por pé cúbico) de látex (com cimento, água e aditivos); 
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(iii) Pasta contendo 3,0 gpc de látex (com cimento, água e aditivos); 

(iv) Pasta contendo 3% de polímero expansível (com cimento, água e aditivos); 

(v) Pasta contendo 9% de polímero expansível (com cimento, água e aditivos). 

 

Foram escolhidas as concentrações máximas e mínimas dos polímeros, além da 

pasta de controle para realização desse ensaio. 

 

 

Figura 4.1 – Medidas do protótipo (a) Integral; (b) corte longitudinal 

 

 Após o preparo da pasta, a mesma foi vertida no interior do molde de aço de 1,5 

polegadas (Figura 4.2) até a metade do molde, em seguida com auxílio de um bastão de 

vidro foram feitos movimentos circulares para uma possível retirada de bolhas contida na 

pasta de cimento. Logo em seguida, os moldes foram completados com a pasta cimentícia 

até o topo e novamente foram feitos movimentos circulares por mais vinte e quatro vezes. 

Posteriormente, foi alocado o tubo de aço para simular o tubo de revestimento para o 

interior do molde, retirando o excesso de pasta, até a mesma ficar nivelada com o tubo de 

aço. E em seguida, os moldes foram vedados com auxilio de papel filme e colocados em 

um banho térmico a temperatura estática do poço por 24 horas.  
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Figura 4.2 – Molde e tubo de aço usado para preparo do corpo de prova. 

 

Feito isso, os corpos foram desmoldados (Figura 4.3) e postos novamente no banho 

termostático na temperatura estática do poço por 24 dias. 

 

 

Figura 4.3 – Corpos de prova desmoldados 

 

Em seguida, os corpos foram postos por três dias na câmara de cura HPHT a uma 

temperatura de 300 ºC (572 ºF) e pressão de 2000 psi, simulando a temperatura de injeção 

de vapor. Posteriormente, os protótipos foram tamponados com material impermeável, 

com intuito de tamponar o tubo de aço, forçando o gás proveniente do permeabilimetro a 

passar apenas no espaço anular do protótipo. Os corpos foram colocados em uma estufa à 
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60ºC por 24 horas extraindo a umidade contida no corpo de prova para que fossem feitos 

os ensaios de permeabilidade.  

 

4.2.5 - Resistência à compressão com auxilio de extensômetros 

Para cada formulação, verteu-se a pasta em três moldes metálicos de forma 

cilíndrica de 50 mm de diâmetro com 100 mm de altura. Depois, foram levados à cura, à 

temperatura estática de fundo de poço (BHST) e a pressão atmosférica, em um Banho 

Termostático Nova Ética Modelo 500/3DE com água, que possui dimensões adequadas à 

imersão completa dos moldes e também um sistema de circulação (NBR-9825, 1993). 

As curas foram realizadas conforme mostrado na Tabela 4.3 no banho 

termostático a 44,5ºC (BHST) e na câmara de cura HPHT a uma temperatura de 300 ºC e 

pressão de 2000 psi , simulando a temperatura e pressão da injeção de vapor.  

Os nomes das amostras apresentados na Tabela 4.3 levam em conta o tipo de 

aditivo utilizado em cada pasta, sendo SBR para o látex SBR e EXP para as microesferas 

do polímero expansível além da pasta de controle (Cont). Após o tipo de aditivo, a 

segunda informação no nome da amostra indica a concentração do aditivo utilizada (1,0; 

2,0 e 3,0 gpc para o SBR e 3,0%; 6,0% e 9,0% para o polímero expansível). A última 

informação presente no nome das amostras se refere ao tempo de cura, sendo seis dias e 

vinte e sete dias (6d e 27d) o tempo de cura na BHST e três dias na BHST mais três dias 

nas condições HPHT (3+3d) e vinte e quatro dias na BHST mais 3 dias nas condições 

HPHT (24+3d) as variações utilizadas. 

Após as curas, os corpos-de-prova foram enxutos com papel absorventes e suas 

dimensões foram medidas com um paquímetro para avaliar possíveis rebaixamentos. A 

ruptura dos mesmos foi realizada em uma máquina universal de ensaios Shimadzu 

Autograph Modelo AG-I, acoplada com extensômetros Epsilon ( Figura 4.4) para medir a 

variação da dimensão horizontal e vertical do corpo-de-prova durante o ensaio até a 

ruptura, controlada pelo programa TRAPEZIUM 2. 
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Tabela 4.3 – Amostra x tempo de cura 

 

 

Os ensaios de resistência à compressão foram feitos em temperatura ambiente, 

utilizando-se uma velocidade de carregamento de 0,3MPa/s. Utilizou-se os extensômetros 

 

Nome da amostra 

 

Tempo de cura 

BHST (dias) 

 

Tempo de cura 

HPHT (dias) 

Cont 6d 

 

 

6 - 

Cont 27d 

 

27 - 

Cont 3+3d 

 

3 3 

Cont 24+3d 

mante 

 

24 3 

SBR 1gpc 6d 

 

 

6 - 

SBR 1gpc 27d 

 

27 - 

SBR 1gpc 3+3d 

 

3 3 

SBR 1gpc 24+3d 

 

24 3 

SBR 2gpc 6d 

 

 

6 - 

SBR 2gpc 27d 

 

27 - 

SBR 2gpc 3+3d 

 

3 3 

SBR 2gpc 24+3d 

 

24 3 

SBR 3gpc 6d 

 

 

6 - 

SBR 3gpc 27d 

 

27 - 

SBR 3gpc 3+3d 

 

3 3 

SBR 3gpc 24+3d 

 

24 3 

Exp 3% 6d 

 

 

6 - 

Exp 3% 27d 

 

27 - 

Exp 3% 3+3d 

 

3 3 

Exp 3% 24+3d 

 

24 3 

Exp 6% 6d 

 

 

6 - 

Exp 6% 27d 

 

27 - 

Exp 6% 3+3d 

 

3 3 

Exp 6% 24+3d 

 

24 3 

Exp 9% 6d 

 

 

6 - 

Exp 9% 27d 

 

27 - 

Exp 9% 3+3d 

 

3 3 

Exp 9% 24+3d 

 

24 3 
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para obtenção das deformações (transversal e longitudinal), sendo então possível calcular 

o módulo de elasticidade. 

 

 

Figura 4.4 – Extensômetros Epsilon posicionados no cilindro de cimento 

 

4.2.6 - Resistência à compressão com aquecimento in situ 

Para a amostra contendo 9% (a maior concentração foi escolhida para melhores 

chances de visualização do polímero na posterior análise de MEV) de polímero 

expansível, realizou-se o teste de resistência à compressão com aquecimento in situ. Os 

corpos cilíndricos foram curados por 3 dias na BHST e depois levados para máquina 

universal de ensaios Shimadzu Autograph Modelo AG-I, onde um forno foi acoplado e as 

amostras foram submetidas a compressão quando a temperatura no forno atingiu 300 ºC. 

 

4.3 – Análises e caracterização dos aditivos utilizados e das pastas formuladas 

4.3.1 - Análise térmica: TG/DTG 

Utilizou-se essa análise para determinar a estabilidade térmica dos polímeros 

utilizados nas pastas. Para a análise termogravimétrica/termogravimétrica diferencial 

(TG/DTG) foram pesadas cerca de 3,5 mg da amostra do látex e do polímero expansível. 

As amostras foram submetidas a uma razão de aquecimento de 10ºC.min
-1

 em atmosfera 
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de nitrogênio até 600ºC. O equipamento utilizado foi o analisador térmico DTG-60 

Shimadzu.  

 

4.3.2 – Espectroscopia Infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

As análises de FTIR foram realizadas no intuito de caracterizar as amostras dos 

polímeros utilizados e analisar suas estruturas. Para isso, foi utilizado um 

espectrofotômetro Shimadzu modelo Iraffinity. As amostras foram preparadas utilizando 

pastilhas de KBr e as leituras foram feitas no intervalo de comprimento de onda de 4000 

a 700 cm
-1

 com resolução de 4 cm
-1

 e 32 varreduras. A técnica de FTIR é uma ferramenta 

importante para caracterização química dos materiais. No caso do látex, o ensaio foi 

realizado através do acessório HATR Miracle com prisma de ZnSe fabricado pela Pike 

Technologies, permitindo a análise espectral da substância mesmo em solução. 

 

4.3.3 – Microscopia Óptica  

 A análise de microscopia óptica foi utilizada para verificar a morfologia e 

integridade das microesferas do polímero expansível. Utilizou-se um equipamento Leica 

DM EP para luz refletida e transmitida. 

 

4.3.4 – Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

 A análise de MEV foi utilizada para verificar a morfologia e integridade das 

microesferas do polímero expansível antes e após seu aquecimento a temperatura de 110 

ºC. Também foi realizada a análise da amostra de cimento com 9% de polímero 

expansível e que foi submetida ao teste de resistência à compressão com aquecimento in 

situ, descrito na seção 4.2.7. Utilizou-se um microscópio eletrônico de varredura Philips 

modelo XL30 ESEM.  

4.3.5 – Difração de Raios-X (DRX) 

 A difração de raios-X representa o fenômeno de interação entre um feixe 

de raios-X incidente em uma amostra e os elétrons dos átomos componentes dessa mesma 

amostra. A técnica consiste na incidência da radiação e na detecção dos fótons difratados 

pela amostra. Em um material onde átomos estejam arranjados periodicamente no espaço, 
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como ocorrem em fases cristalinas, o fenômeno de difração de raios-X ocorre nos 

ângulos de espalhamento que satisfazem a lei de Bragg. 

 

 Esta técnica foi utilizada para avaliar as fases cristalinas que compõe os produtos de 

hidratação nas pastas de cimento, apenas das amostras que sofreram aquecimento durante 

a cura, para verificar os efeitos da temperatura nas reações de hidratação. Utilizou-se um 

equipamento Bruker D8 Advance com  fonte de radiação de CuΚα com 40 kV de 

voltagem e corrente de 40 mA. Os dados foram coletados na faixa de 2θ de 5 a 80 graus.  

 

4.4 – Fluxograma experimental 

  

 As Figuras 4.5 e 4.6 mostram o fluxograma experimental realizado neste trabalho. 

 

 

 Figura 4.5 – Fluxograma da metodologia empregada 
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  Figura 4.6 – Condições de cura utilizadas 
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5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos na fase experimental serão apresentados e discutidos de 

acordo com a ordem descrita a seguir: 

Caracterizações térmicas e estruturais do látex SBR e do polímero expansível; 

 Microscopia óptica para a amostra de polímero expansível; 

 Análise térmica (TG/DTG); 

 Espectroscopia na região do infravermelho (FTIR); 

 

Caracterização microestrutural das pastas hidratadas; 

 Difração de raios-X; 

 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV); 

 

Ensaios de permeabilidade e propriedades mecânicas; 

 

 Permeabilidade; 

 Resistência à compressão com Extensômetros. 
 

5.1 - Caracterizações térmicas e estruturais do látex SBR e do polímero expansível 

5.1.1 – Microscopia Óptica para a amostra do polímero expansível 

 

O polímero expansível se apresenta na forma de microesferas do tipo core/shell, 

onde a “casca” ou “concha” é formada por um material polimérico a base de 

poliacrilamida e o núcleo é oco e preenchido com um gás. A Figura 5.1 mostra a 

micrografia óptica para a amostra das microesferas. Durante a análise, apenas com a 

energia do feixe de luz incidindo sobre a amostra, foi possível observar a excitação do 

gás encapsulado nas microesferas que fazia com que as microesferas se movimentassem 

aleatoriamente. 

Quando esse sistema é aquecido, o material polimérico amolece ao mesmo tempo 

em que a pressão do gás encapsulado aumenta e a esfera passa a inflar, aumentando de 

tamanho. Quando as partículas esfriam, o material polimérico endurece rapidamente e 

mantém o tamanho adquirido durante a expansão (WALTERSSON, 2012). 
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Figura 5.1: Micrografia óptica da amostra do polímero expansível 

 

5.1.2 - Análise térmica: TG/DTG 

A análise térmica do SBR foi realizada para verificar se o látex suportaria as 

temperaturas utilizadas neste trabalho sem sofrer degradação. A curva com o perfil 

térmico da amostra pode ser observada na Figura 5.2. 

A primeira perda de massa observada é atribuída a perda de água da amostra e o 

evento ocorre, aproximadamente, até a temperatura de 150  ºC onde 49,55% da massa foi 

perdida. Por se tratar de perda de água por evaporação esse evento não vai interferir nas 

propriedades do látex quando submetido à temperatura análoga a de injeção de vapor e 

misturado à pasta de cimento.  

A partir de, aproximadamente, 330 ºC se inicia o segundo evento que envolve a 

degradação das cadeias poliméricas da estrutura do SBR (SARKAR et al, 1997). A perda 

de massa nesse evento é de 47,15%. 

Com base nesse resultado, podemos utilizar o látex SBR neste trabalho, pois a 

temperatura de injeção de vapor utilizada aqui é de 300 ºC. 

 

Núcleo 

Casca 
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 Figura 5.2 - Curva de TG/DT do látex SBR 

 

Foi analisado, também, o polímero expansível e o resultado da TG/DTG para essa 

amostra é observado na Figura 5.3. 
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 Figura 5.3 - Curva de TG/DT do polímero expansível 
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Foram observados na termogravimetria dois eventos de decomposição térmica, até 

a temperatura de, aproximadamente, 150 ºC. Esses dois eventos iniciais estão associados 

à perda de água da amostra e à perda do gás encapsulado das microesferas do polímero 

expansível onde a perda mássica foi de 32,53%. Um terceiro evento pode ser observado a 

partir de 305 ºC, aproximadamente, e corresponde a degradação térmica da “casca” da 

microesfera composta pelo material polimérico, onde a perda mássica foi de 30,78% 

(WALTERSSON, 2012). 

Temos, então, que a microesfera acaba se rompendo em temperaturas abaixo da 

que utilizaremos neste trabalho, entretanto, quando o material é adicionado a pasta de 

cimento, após a cura, as microesferas do polímero expansível estarão confinadas na 

estrutura do cimento o que possibilitará o não rompimento das mesmas pela 

impossibilidade de expansão. A expansão só poderá ocorrer quando, pelo stress causado 

pela variação de temperatura na injeção cíclica de vapor, ocorrerem microfissuras na 

estrutura do cimento que permitirão a expansão das microesferas de modo que o material 

polimérico ocupe os espaços vazios e mantenha a integridade da bainha de cimento no 

poço. A degradação térmica do material polimérico no polímero expansível, a exemplo 

do que acontece com o látex SBR, só ocorre em temperatura superior a 300 ºC, tornando 

o material apto para utilização nas condições aqui estudadas. 

 

 5.1.3 – Espectroscopia Infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

 

Como o polímero expansível é um material à base de poliacrilamida, é mostrada 

na Figura 5.4 a estrutura molecular geral para polímeros à base de poliacrilamida 

(CHIEM et al, 2006). 

Com base na estrutura molecular das poliacrilamidas, pode-se interpretar o 

espectro de infravermelho para a amostra do polímero expansível mostrado na Figura 5.5.  
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Figura 5.4 - Estrutura molecular geral para os polímeros derivados da 

poliacrilamida 

 

A banda larga em 3416 cm
-1

 corresponde à hidroxila (-OH) em ligação de 

hidrogênio intermolecular na água e também pode estar associada às vibrações de 

alongamento do –NH2 presentes na poliacrilamida. A banda presente em 2965 cm
-1

 

corresponde ao estiramento –CH. A banda com maior absorção do espectro corresponde 

as vibrações de alongamento da carbonila (-C=O) presente em 1721 cm
-1

. Outra banda 

aparece em 1445 cm
-1

 e pode ser atribuída as vibrações de deformação angular da ligação 

N-H. E, por último, as bandas presentes em 1220 e 1128 cm
-1

 que correspondem as 

vibrações de deformação axial da ligação C-N (PORWAL et al, 2012). 
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Figura 5.5 - Espectro FTIR para a amostra do polímero expansível 
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A estrutura molecular do látex SBR (Figura 5.6) é composta de cadeias flexíveis de 

butadieno e cadeias rígidas de estireno, fator que oferece ao cimento modificado com este 

polímero, muitas características desejáveis, tais como boas propriedades mecânicas, 

estanqueidade e resistência à abrasão (OLIVEIRA, 2011). 

 

 

Figura 5.6 - Estrutura molecular do látex SBR 

 

Na Figura 5.7, a banda larga em 3380 cm
-1

 corresponde a água (-OH). Em 2920 

cm
-1

 temos o estiramento –CH alifático. A banda em 1600 cm
-1

 corresponde às vibrações 

das ligações –CH aromáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 - Espectro FTIR para a amostra do látex SBR 
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Outra banda aparece em 1450 cm
-1

sendo referente ao estiramento C=C do 

benzeno. Em 1373 há vibrações de deformação simétrica do grupo –CH3, enquanto que a 

banda em 1240 cm
-1

 corresponde a aromatização do grupo –CH. Por fim, temos as 

bandas em 960 e 699 cm
-1

 que foram atribuídas à deformação angular –CH aromática 

(DUPUY et al, 1994). 

 

5.2 - Caracterizações microestruturais do látex SBR e do polímero expansível 

 

5.2.1 - Análise de difração de raios-X (DRX)  

 

A determinação das fases hidratadas do cimento é comumente feita através da 

técnica de difração de raios-X. Os picos obtidos no material de análise são comparados 

com fichas cristalográficas de bancos de dados de referência, e a partir da correlação 

entre os picos as fases podem ser atribuídas. No caso dos produtos de hidratação do 

cimento há vários estudos em que os pesquisadores determinaram as fases presentes 

(NELSON, 1990; TAYLOR, 1990; RICHARDSON, 2008; entre outros), sendo, portanto, 

facilmente reconhecido os produtos cristalinos presentes nos difratogramas. 

Foram realizadas análise de difração de raios-X em todas as amostras que foram 

submetidas a aquecimento e pressão, simulando a condição de injeção de vapor em 

campo. A Tabela 5.1 mostra a lista com as amostras submetidas aos ensaios. 

Como explicado anteriormente, observa-se uma grande mudança nos produtos de 

hidratação presentes nas pastas submetidas a tratamento hidrotermal (no caso deste 

estudo, simulação da injeção de vapor). 
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Tabela 5.1 – Amostras submetidas ao ensaio de DRX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os principais produtos cristalinos obtidos nas pastas que foram submetidas a altas 

temperaturas são os silicatos de cálcio hidratados dos tipos xonotlita e tobermorita, como 

pode-se observar nos difratogramas das Figuras 5.8, 5.9, 5.10 e 5.11. Cada uma dessas 

figuras mostra uma série com quatro difratogramas onde todos foram submetidos as 

mesmas condições de cura, variando o tipo do polímero utilizado na formulação das 

pastas e suas concentrações. 

 

Nome da amostra 

 

Tempo de cura 

BHST (dias) 

 

Tempo de cura 

HPHT (dias) 

Cont 3+3d 

 

3 3 

Cont 24+3d 

mante 

 

24 3 

SBR 1gpc 3+3d 

 

3 3 

SBR 1gpc 24+3d 

 

24 3 

SBR 2gpc 3+3d 

 

3 3 

SBR 2gpc 24+3d 

 

24 3 

SBR 3gpc 3+3d 

 

3 3 

SBR 3gpc 24+3d 

 

24 3 

Exp 3% 3+3d 

 

3 3 

Exp 3% 24+3d 

 

24 3 

Exp 6% 3+3d 

 

3 3 

Exp 6% 24+3d 

 

24 3 

Exp 9% 3+3d 

 

3 3 

Exp 9% 24+3d 

 

24 3 
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   Figura 5.8 - Difratogramas das amostras com polímero expansível em diferentes 

concentrações e com tempo de cura de três dias na BHST mais três dias na câmara HPHT  

 

Pode-se observar em todos os difratogramas a formação preferencial de duas 

fases: xonotlita e tobermorita. 

As fases xonotlitla e tobermorita são formadas, apenas, quando a relação 

Cao/SiO2 da pasta anidra é igual ou inferior a 1,0 e a temperatura de cura acima de 110 

ºC. Essas duas fases são responsáveis por manter os valores de resistência à compressão 

em níveis aceitáveis. A relação Cao/SiO2 correta na pasta só é atingida pela adição de 

sílica na formulação, caso contrário os produtos de hidratação seriam alterados e haveria 

retrogressão nos valores de resistência à compressão e de permeabilidade, tornando o 

sistema inviável de ser utilizado para a cimentação de poços de petróleo (ANJOS, 2009). 
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  Figura 5.9 - Difratogramas das amostras com polímero expansível em diferentes 

concentrações e com tempo de cura de vinte quatro dias na BHST mais três dias na 

câmara HPHT 

 

  Estudados por LUKE (2004) e BLANCO (1992) os produtos de hidratação de 

pastas contendo sílica e curadas em alta temperatura mostraram valores da relação 

cálcio/sílica da xonotlita e tobermorita iguais a 1,0 e 0,83 respectivamente. Como 

mostrado nos difratogramas, todas as pastas submetidas a aumento de temperatura 

apresentadas neste trabalho, formaram como fase principal as fases cristalinas do C-S-H, 

o que indica que estas pastas podem ser utilizadas em cimentações primárias em poços 

que serão submetidos à alta temperatura e pressão (poços HPHT), incluídos os poços que 

serão submetidos à injeção de vapor.   
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  Figura 5.10 - Difratogramas das amostras com SBR em diferentes concentrações e 

com tempo de cura de três dias na BHST mais três dias na câmara HPHT 

 

Outra observação que pode ser feita ao se analisar os difratogramas é que as fases 

xonotlita e tobermorita são formadas independentemente da presença ou não de um 

aditivo polimérico. Ou seja, os aditivos poliméricos apesar de possuírem composição e 

estruturas distintas não interferem nos produtos de hidratação da pasta durante o 

aquecimento das mesmas. Isso indica que ambos estão aptos para serem utilizados como 

aditivos em pastas que serão submetidas a injeção de vapor em poços petrolíferos.  

Conforme discutido na seção 2.9, a não formação de outras fases (como Pectolita, 

Scawtita, Reyerita, Kilchoanita ou Calciochondrotita), indica que a integridade físico-

química das pastas desenvolvidas foi mantida. 
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  Figura 5.11 - Difratogramas das amostras com SBR em diferentes concentrações 

e com tempo de cura de vinte quatro dias na BHST mais três dias na câmara HPHT 

 

5.2.2 – Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

  

A Figura 5.12 mostra a expansão volumétrica das microesferas quando aquecidas 

a 110 ºC. A fotografia mostra duas amostras de mesma massa, sendo que o béquer da 

esquerda contém a amostra acondicionada em temperatura ambiente, e o béquer da direita 

contém a amostra que foi submetida a temperatura de 110 ºC e evidencia a expansão 

volumétrica do gás encapsulado dentro das microesferas, quando submetidas ao calor.  
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Figura 5.12 – Fotografia das amostras de polímero expansível a temperatura 

ambiente (esquerda) e submetida a temperatura de 110 ºC (direita) 

 

 A Figura 5.13 apresenta as micrografias eletrônicas de varredura para as mesmas 

amostras. O diâmetro médio de partícula observado na micrografia da amostra mantida a 

temperatura ambiente é de 4 µm enquanto que na amostra aquecida o diâmetro médio 

sobe para 22 µm. Na micrografia da amostra aquecida, pode-se observar, também, que 

algumas microesferas chegaram a romper, liberando o gás e deixando apenas o invólucro 

de material polimérico disforme.  

 

 

Figura 5.13 – Micrografias das amostras de polímero expansível a temperatura 

ambiente (esquerda) e submetida a temperatura de 110 ºC (direita) 
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As Figuras 5.14 e 5.15 mostram as micrografias para a amostra de cimento 

contendo 9% de polímero expansível que foi submetida a aquecimento de 300 ºC. Nelas, 

é possível observar que o polímero expansível se distribui homogeneamente por toda 

estrutura do cimento e que uma parte delas acaba se rompendo pelo aumento da 

temperatura deixando material polimérico espalhado. Mas quantidades significativas das 

microesferas permanecem intactas e, provavelmente, ainda preenchidas com gás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14 – Micrografias da amostra de cimento contendo 9% de polímero 

expansível submetido à 300 ºC 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15 – Micrografia da amostra de cimento contendo 9% de polímero 

expansível submetido à 300 ºC 
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5.3 – Permeabilidade 

 

A Figura 5.16 mostra os dados obtidos para os corpos de prova de referência 

(pasta controle) após a exposição à câmara HPHT. 

É observado que tanto o SBR quanto o polímero expansível contribuem para a 

diminuição da permeabilidade do corpo de prova, entretanto, a contribuição do SBR é 

sensivelmente maior. Em sistemas alterados com látex, é formado um filme plástico que 

envolve e reveste o gel de C-S-H. Em virtude da elasticidade, o látex obstrui as 

microtrincas, reduzindo sua propagação; como resultado, têm-se uma diminuição da 

permeabilidade. No caso do polímero expansível, o que deve ocorrer é que com o 

aparecimento das microtrincas durante o aquecimento do sistema, as microesferas inflam 

e preenchem os vazios formados, diminuindo a permeabilidade, mas como a temperatura 

é muito alta, algumas das microesferas se rompem, isso explica a redução da 

permeabilidade não ser tão eficiente quanto a do SBR. 
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Figura 5.16 - Resultados de permeabilidade para os corpos de referência 

 

Na Figura 5.17, é possível observar os dados obtidos para os protótipos 

(compostos pelos tubos de aço e bainha de cimento, simulando um revestimento 

cimentado), após a exposição à câmara HPHT. 
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Figura 5.17 - Resultados de permeabilidade para os protótipos 

 

As temperaturas elevadas promovidas pelo método de injeção de vapor induzem 

altas solicitações na bainha de cimento promovendo perda hidráulica. A situação 

observada na Figura 5.17, mostra que o fluxo de gás passando pelo protótipo sem a 

adição de nenhum agente polimérico é muito maior, podendo até provocar perda do 

isolamento hidráulico, se comparado com os protótipos contendo as pastas aditivadas 

com os polímeros. A utilização de um aditivo com o perfil de diminuir a permeabilidade 

da pasta se mostra de vital importância para garantir a manutenção da vedação hidráulica 

da bainha de cimento.  

 

5.3 – Resistência à compressão (API) 

 

Para que uma pasta de cimento possa ser utilizada na cimentação primária de 

poços de petróleo, a mesma deve atender requisitos mecânicos mínimos, independente da 

temperatura a qual será submetida. Portanto, esta seção mostra os resultados obtidos nas 

medições de resistência à compressão, e as curvas obtidas podem ser observadas nas 

Figuras 5.18 e 5.20. 
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Na Figura 5.18 observa-se um crescimento normal dos valores de resistência 

mecânica quando comparamos a sua evolução com o tempo, pelo avanço das reações de 

hidratação do cimento. Se compararmos os valores de resistência à compressão com o 

aumento da concentração de látex, pode-se observar que ocorre um decréscimo dos 

mesmos, pois a medida que a concentração do polímero aumenta, uma maior quantidade 

de estrutura amorfa está presente na pasta de cimento (ÇOLAK, 2005). Pode-se salientar, 

também, que não há variações significativas para os valores de resistência à compressão 

entre as pastas que foram submetidas à simulação da injeção de vapor das que não foram, 

não sendo observada retrogressão da pasta.  
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  Figura 5.18: Curvas de resistência à compressão em função da concentração de 

látex SBR 

 

A Figura 5.19 mostra a variação percentual da resistência à compressão 

(utilizando a pasta de controle como o referencial em cada série) conforme ocorre o 

aumento da concentração de SBR. A maior perda de resistência à compressão foi de 

42,64% (referente a pasta com 3 gpc de SBR e curada por seis dias sem aumento da 

temperatura).  

Comparando os valores obtidos de resistência à compressão para pastas contendo 

látex obtidos em trabalhos da literatura (OLIVEIRA, 2011), verifica-se que as pastas 
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formuladas neste trabalho apresentam valores de resistência à compressão ligeiramente 

superiores. Pode-se atribuir esse desempenho melhor à qualidade do cimento utilizado 

neste trabalho (cimento classe G Dyckerhoff) quando comparado ao cimento utilizado no 

trabalho citado (cimento classe especial CIMESA). 

 

 

Figura 5.19 - Resistência à compressão em percentuais relativos à pasta de 

controle para o SBR 

 

Para as amostras contendo o polímero expansível (Figura 5.20) é possível 

observar uma tendência de alta na resistência mecânica conforme se aumenta a 

concentração do aditivo (com exceção para a amostra 3+3d que apresenta queda nos 

valores de resistência à compressão). Essa tendência de alta pode ser explicada, pois ao 

contrário do látex, que acaba formando um filme e permeando por todo o cimento, as 

microesferas se distribuem pontualmente pela estrutura do cimento e contribuem para o 

efeito “filler” onde as microesferas atuariam acelerando as reações de hidratação na pasta 

e atuando como núcleos de cristalização ou “sementes” para que as fases cristalinas se 

formem. Trata-se, essencialmente, de um fenômeno de orientação da superfície onde 

ocorrem as reações de hidratação e a sua intensidade aumenta conforme se diminui a 

granulometria do material que está sendo utilizado como “semente” (SOROKA e 

SETTLER, 1977). Com relação a amostra 3+3d, como a pasta está com apenas 3 dias de 

cura, não há, ainda, estrutura para confinar as microesferas e evitar o rompimento das 
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mesmas com o aquecimento, liberando assim material amorfo das microesferas que 

formará o filme polimérico diminuindo, portanto, a resistência à compressão a medida 

que aumentamos sua concentração. Em contrapartida, no caso da amostra 24+3d, com 

mais tempo para a cura antes do aquecimento, as microesferas confinadas não romperam 

(ou seja, não espalharam o material polimérico pela estrutura do cimento) fazendo com 

que a resistência à compressão na série tenda a subir com o aumento da concentração. 
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 Figura 5.20: Curvas de resistência à compressão em função da concentração do 

polímero expansível 

 

A Figura 5.21 mostra a variação percentual da resistência à compressão 

(utilizando a pasta de controle como o referencial em cada série), conforme ocorre o 

aumento da concentração de polímero expansível. O maior incremento da resistência à 

compressão foi de 37,25% e ocorreu para a amostra com 6% de polímero expansível e 

período de cura de seis dias, sem aumento de temperatura. As amostras da série 3+3d, 

como dito anteriormente, tiveram queda nos valores de resistência à compressão sendo 

que a menor retração foi de 20,47%. 
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Figura 5.21: Resistência à compressão em percentuais relativos a pasta de controle 

para o polímero expansível 

 

É importante salientar que mesmo para as curas realizadas em seis dias (com ou 

sem aumento da temperatura), os valores de resistência à compressão encontrados se 

mostram em níveis suficientemente altos para garantir o isolamento hidráulico nos poços 

de petróleo, não sendo necessário aguardar a cura completa do cimento para prosseguir 

com as operações de canhoneio e injeção de vapor / produção. Essa informação é 

importante, pois muitas vezes as empresas operadoras de campos pesados preferem 

aguardar pelo menos vinte e oito dias da operação de cimentação antes de iniciar a 

injeção de vapor nos poços.  

Esses resultados, associados aos dados de DRX apresentados na seção 5.2.1 

indicam que as pastas utilizadas tem potencial para utilização em campo de óleos 

pesados. 
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5.4 – Módulo de elasticidade  

 

A Figura 5.22 mostra os valores de módulo de elasticidade para as amostras 

contendo látex SBR. 
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Figura 5.22 - Curvas de módulo de elasticidade em função da concentração do látex SBR 

 

Ocorre uma diminuição dos valores de módulo de elasticidade com o aumento da 

concentração de látex SBR, ou seja, a adição de um material com propriedades elásticas 

na pasta confere ao cimento curado a capacidade de maior deformação frente a esforços. 

A maior queda no módulo de elasticidade foi para a amostra da série 3+3d com 

concentração de 3 gpc que foi de 43,33%. Para a série 24+3d a maior queda ocorreu para 

a concentração de 2 gpc de SBR e foi de 30,15%. 

Dessa maneira, como já discutido anteriormente, quando submetida ao vapor, a 

pasta contento SBR tenderá a absorver os esforços aos quais será submetida pelo 

revestimento antes de sofrer rachaduras, se comparada à pasta de referência garantindo a 

integridade hidráulica do poço submetido à injeção de vapor. 
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A Figura 5.23 mostra os valores de módulo de elasticidade para as amostras 

contendo polímero expansível. 
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 Figura 5.23: Curvas de módulo de elasticidade em função da concentração do 

polímero expansível 

 

Se verifica no gráfico a tendência de aumento do módulo de elasticidade com 

exceção, novamente, da série 3+3d. Pode-se explicar o fato devido ao baixo tempo de 

pega, não havendo, ainda, estrutura para confinar as microesferas e evitar o rompimento 

das mesmas com o aquecimento, liberando assim material polimérico das microesferas 

que formará o filme polimérico estendendo as características elásticas do polímero para a 

co-matriz e diminuindo o valor de módulo de elasticidade. Observa-se o oposto na 

amostra 24+3d, quando já houve tempo de cura suficiente para o confinamento das 

microesferas e ao aquecer o sistema, não haverá formação do filme polimérico e 

consequentemente haverá o aumento do módulo de elasticidade. 

Os incrementos máximos observados foram para as amostras das séries 6d e 

24+3d (ambas com 6% de polímero expansível) com aumentos de 36,15 e 26,24% 

respectivamente. 
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Dessa forma, o polímero expansível não é um material que promove o aumento da 

deformação do cimento quando adicionado à pasta. Entretanto, para a finalidade deste 

trabalho, o mecanismo de ação do polímero expansível seria outro. Quando o poço sofrer 

a injeção de vapor, e houver a dilatação do revestimento, levando a formação de 

microtrincas no cimento, as microesferas (pela ação da temperatura) tenderão a se 

expandir, preenchendo os espaços causados pela deterioração do cimento e mantendo a 

integridade hidráulica do poço. Essa concepção de mecanismo é corroborada pelas 

micrografias de MEV apresentadas na seção 5.2.2, que indicam que mesmo após o 

aquecimento, por estarem confinadas na estrutura do cimento, boa parte das microesferas 

não se rompe, permanecendo preenchidas com o gás e, quando um espaço surgir na 

estrutura (microtrincas, por exemplo), elas poderão se expandir e preencher o local com o 

material polimérico. 

 Todos os gráficos contendo os valores de tensão de compressão versus 

deformação longitudinal são apresentados no Anexo 1. 
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6 – CONCLUSÕES 

 

Este trabalho buscou desenvolver materiais cimentícios, modificados com 

látex SBR e microesferas de polímero expansível, e avaliar seu comportamento mecânico 

e estrutural para aplicação em poços de petróleo submetidos à injeção de vapor. A 

proposta de comparar os resultados do látex (material já utilizado com essa finalidade) 

com as microesferas mostrou, a princípio, que os dois materiais agem de modo diferente 

tanto no que diz respeito à resistência a compressão, quanto a sua ação sobre o módulo de 

elasticidade em conjunto com a pasta curada. Os resultados obtidos são promissores, e 

indicam potencial do polímero expansível para ser utilizado nas cimentações de poços em 

campos de óleo pesado que façam uso da injeção de vapor. 

A análise térmica dos materiais poliméricos utilizados como aditivos indicou 

que ambos estão aptos a serem utilizados em temperaturas de até 300 ºC sem sofrerem 

decomposição térmica. Ou seja, temperatura acima da utilizada na técnica de injeção de 

vapor. 

Verificou-se, a partir dos testes de permeabilidade, que tanto o SBR quanto o 

polímero expansível atuam, mesmo que com mecanismos diferentes, aumentando a 

vedação do sistema e (diminuindo a permeabilidade do cimento curado), 

consequentemente evitando a perda de isolamento hidráulico, tanto antes quanto após a 

injeção de vapor. 

 Quando as pastas foram submetidas à situação análoga à injeção de vapor, 

foi observado (através de análises de difração de raios-X) que as principais fases 

cristalinas formadas foram a Xonotlita e a Tobermorita, independente de qual aditivo 

estava sendo utilizado, mostrando que nenhum dos dois interfere nos produtos finais de 

hidratação do cimento após tratamento térmico.  

O aumento da concentração de SBR reduziu a resistência à compressão das 

pastas, porém associado a isso também ocorreu uma melhora da elasticidade da pasta 

(diminuição dos valores de módulo de elasticidade) levando o cimento curado a suportar 

tensões maiores e sofrendo deformação elástica nesse processo. Para o polímero 

expansível, o aumento da concentração levou ao aumento da resistência à compressão, 

devido ao fato de as microesferas atuarem como núcleos de cristalização das reações de 

hidratação, e os valores de módulo de elasticidade também aumentaram.  
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Para as pastas contendo SBR, indica-se a utilização da pasta contendo 2,0 gpc 

do aditivo para ser utilizada, pois agrega reduções significativas tanto da permeabilidade 

quanto do módulo de elasticidade sem afetar significativamente os valores de resistência 

à compressão (o aumento da redução da permeabilidade e módulo de elasticidade para a 

pasta contendo 3,0 gpc não é significativo levando em conta, ainda, o aumento de gastos 

por se usar uma concentração maior do produto e as dificuldades de homogeneizar a 

pasta com essa concentração). Para as pastas contendo polímero expansível, indica-se a 

utilização da concentração de 6%, utilizando a mesma lógica aplicada ao SBR, mas para 

os mecanismos propostos para a ação do polímero expansível. Entretanto, se sugere que 

novos estudos aprofundem a investigação a respeito do mecanismo de ação das 

microesferas. A aplicação e desenvolvimento do material em campo também podem ser 

estudados, sendo necessário verificar quais seriam os desafios logísticos e qual a 

estimativa de custos para o material ser consumido em larga escala pela indústria 

petrolífera.   
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ANEXO A 

 

 As Figuras A.1 a A.xx apresentam as curvas tensão x deformação e a curva 

secante utilizada para definir os módulos de elasticidade das pastas analisadas. 

 

 

Figura A.1 – Curvas tensão x deformação e módulo secante para amostra Cont_6d 

 

 

Figura A.2 – Curvas tensão x deformação e módulo secante para amostra Cont_27d 
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Figura A.3 – Curvas tensão x deformação e módulo secante para amostra Cont_3+3d 

 

 

Figura A.4 – Curvas tensão x deformação e módulo secante para amostra Cont_24+3d 
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Figura A.5 – Curvas tensão x deformação e módulo secante para amostra SBR_1gpc_6d 

 

 

Figura A.6 – Curvas tensão x deformação e módulo secante para amostra SBR_1gpc_27d 
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Figura A.7 – Curvas tensão x deformação e módulo secante para amostra 

SBR_1gpc_3+3d 

 

 

Figura A.8 – Curvas tensão x deformação e módulo secante para amostra 

SBR_1gpc_24+3d 
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Figura A.9 – Curvas tensão x deformação e módulo secante para amostra SBR_2gpc_6d 

 

 

Figura A.10 – Curvas tensão x deformação e módulo secante para amostra 

SBR_2gpc_27d 
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Figura A.11 – Curvas tensão x deformação e módulo secante para amostra 

SBR_2gpc_3+3d 

 

 

Figura A.12 – Curvas tensão x deformação e módulo secante para amostra 

SBR_2gpc_24+3d 
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Figura A.13 – Curvas tensão x deformação e módulo secante para amostra SBR_3gpc_6d 

 

 

Figura A.14 – Curvas tensão x deformação e módulo secante para amostra 

SBR_3gpc_27d 
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Figura A.15 – Curvas tensão x deformação e módulo secante para amostra 

SBR_3gpc_3+3d 

 

 

Figura A.16 – Curvas tensão x deformação e módulo secante para amostra 

SBR_3gpc_24+3d 
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Figura A.17 – Curvas tensão x deformação e módulo secante para amostra EXP_3%_6d 

 

 

Figura A.18 – Curvas tensão x deformação e módulo secante para amostra EXP_3%_27d 
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Figura A.19 – Curvas tensão x deformação e módulo secante para amostra 

EXP_3%_3+3d 

 

 

Figura A.20 – Curvas tensão x deformação e módulo secante para amostra 

EXP_3%_24+3d 
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Figura A.21 – Curvas tensão x deformação e módulo secante para amostra EXP_6%_6d 

 

 

Figura A.22 – Curvas tensão x deformação e módulo secante para amostra EXP_6%_27d 
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Figura A.23 – Curvas tensão x deformação e módulo secante para amostra 

EXP_6%_3+3d 

 

 

Figura A.24 – Curvas tensão x deformação e módulo secante para amostra 

EXP_6%_24+3d 
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Figura A.25 – Curvas tensão x deformação e módulo secante para amostra EXP_9%_6d 

 

 

Figura A.26 – Curvas tensão x deformação e módulo secante para amostra EXP_9%_27d 
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Figura A.27 – Curvas tensão x deformação e módulo secante para amostra 

EXP_9%_3+3d 

 

 

Figura A.28 – Curvas tensão x deformação e módulo secante para amostra 

EXP_9%_24+3d 

 


