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RESUMO 

Embora exista uma grande variedade de aditivos que atuam no estado fresco, para ajuste das 

propriedades do cimento, existe também uma busca por adições que melhorem a tenacidade 

do cimento no estado endurecido. Esta, por sua vez, pode comumente ser aumentada pela 

inserção de fibras, as quais agem na deflexão de microtrincas. Este trabalho tem como 

objetivo utilizar microfibras de lã de vidro (à base de sílica) como aditivo de reforço à matriz 

cimentícia, melhorando a tenacidade à ruptura, a fim de evitar a propagação de microfissuras 

na bainha cimentante comumente encontradas em poços de petróleo submetidos a altas 

temperaturas. As fibras foram adicionadas em diferentes teores, de 2 a 5% (BWOC), e 

variados tamanhos médios, obtidos variando o tempo de moagem de 90 s, 180 s, 300 s e 

600 s. As pastas foram formuladas com densidade de 1,90 g/ cm
3 

(15,6 lb/gal), utilizando o 

cimento Portland CPP-Classe Especial como aglomerante hidráulico e 40% de sílica flour. A 

caracterização da fibra foi feita por microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

granulometria por peneiramento, fluorescência de raios X (FRX), difração de raios X (DRX) e 

termogravimetria (TG/DTG). Foram realizados ensaios tecnológicos padronizados pela API 

(American Petroleum Institute) de reologia, estabilidade, água livre, resistência à compressão, 

bem como testes de energia de ruptura, módulo de elasticidade e permeabilidade. Os 

resultados da caracterização mostraram boa estabilidade térmica da microfibra de lã de vidro 

para aplicação em poços submetidos à injeção de vapor. A partir dos dados de granulometria, 

foi possível verificar que microfibras moídas até 300 s são ideais para agirem como reforço à 

pasta de cimento. Dos parâmetros reológicos, houve o comprometimento da viscosidade 

plástica quando foram inseridos comprimentos maiores de microfibra (F90). Os valores 

obtidos de água livre e estabilidade se apresentaram conformes à norma API. Das 

propriedades mecânicas, a incorporação de microfibra à pasta de cimento conferiu melhor 

tenacidade à ruptura, comparada a pasta de referência. Os valores obtidos de resistência à 

compressão, módulo de elasticidade e permeabilidade foram mantidos com relação à pasta 

padrão. Desse modo, pastas cimentícias reforçadas com microfibra de lã de vidro podem 

garantir boas aplicações em cimentação de poços de petróleo sujeitas à injeção de vapor, que 

exija o controle de microfissuras em virtude do gradiente de temperatura. 

 

Palavras-Chaves: Cimentação de poços de petróleo, Pasta de cimento, Microfibra de lã de 

vidro, Tenacidade à ruptura.  

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

Although there are a wide variety of additives that act in fresh state, to adjust the properties of 

cement, there is also a search by additions that improve the tenacity of the cement in the 

hardened state. This, in turn, can often be increased by inserting fibers, which act on the 

deflection of microcracks. This study aimed to use a microfiber glass wool (silica-based) as an 

additive reinforcing the cement matrix, improving the rupture tenacity, in order to prevent the 

propagation of microcracks in the cement sheath commonly found in oil wells submitted to 

high temperatures. The fibers were added at different concentrations, 2 to 5% (BWOC) and 

varied average sizes, grinding for 90 s, 180 s, 300 s, 600 s. The cement slurries were made 

with a density of 1,90 g/ cm3 (15,6 lb/gal), using Portland cement CPP- Special Class as the 

hydraulic binder and  40% silica flour. The characterization of the fiber was made by 

scanning electron microscopy (SEM), particle size by sieving, X-ray fluorescence (XRF), X-

ray diffraction (XRD) and thermogravimetry (TG / DTG). Were performed technological tests 

set by the API (American Petroleum Institute) by rheology, stability, free water, compressive 

strength, as well as testing rupture energy, elastic modulus and permeability. The 

characterization results showed good thermal stability of the microfiber glass wool for 

application in oil wells submitted to steam injection and, also, that from the particle size data, 

it was possible to suggest that microfibers milled up to 300 s, are ideal to act as reinforcement 

to the cement slurries. The rheological parameters, there was committal of plastic viscosity 

when larger lengths were inserted of microfiber (F90). The values obtained by free water and 

stability were presented according to API. The mechanical properties, the incorporation of 

microfiber to the cement slurries gave better rupture tenacity, as compared to reference 

cement slurries. The values of compressive strength, elastic modulus and permeability have 

been maintained with respect to the reference cement slurries. Thus, cement slurries 

reinforced with microfiber glass wool can ensure good application for cementing oil wells 

submitted to steam injection, which requires control of microcracks, due to the thermal 

gradients. 

 

Keywords: Cementing oil wells, Cement slurries, Microfiber glass wool, Rupture tenacity. 
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Luanna Carla Matias Paiva – Set/ 2013 

1 INTRODUÇÃO 

 

A cimentação é uma das operações mais importantes realizadas em um poço de 

petróleo. Ocorre após o término da perfuração, realizada após a descida da coluna de 

revestimento, com o objetivo de preencher o espaço anular entre a tubulação do revestimento 

e as paredes do poço e, assim, compor a vedação entre as zonas permeáveis ou até mesmo em 

um único intervalo permeável. Dessa forma, a operação de cimentação de um poço tem como 

função impedir a intercomunicação de fluidos da formação que ficam por trás do 

revestimento, bem como propiciar suporte à coluna de revestimento (NELSON, 1990; 

OLIVEIRA, 2004; VLACHOU et al., 1997). 

Embora as pastas de cimento possam adquirir bom desenvolvimento mecânico para 

poços de petróleo, o cimento, por sua vez, apresenta fragilidade intrínseca e baixa energia de 

ruptura. A ocorrência de rachaduras e microfissuras na bainha cimentante são frequentes, 

provocando perda de estabilidade mecânica e isolamento zonal.  

No caso específico de poços sujeitos à injeção de vapor, técnica mais utilizada na 

recuperação de reservatórios de óleos pesados, sua aplicação causa grandes danos à bainha de 

cimento devido ao elevado gradiente térmico que impõe ao material grandes deformações 

(COELHO et al., 2003). Essa técnica é usualmente empregada em cimentações de poços 

onshore na região Nordeste do Brasil devido à produção de óleos pesados presentes nessa 

região. Como possui trabalhabilidade a elevadas temperaturas dentro do poço, promovendo a 

dilatação e, consequentemente, aparecimento de fissuras na bainha cimentante, é interessante 

que a capacidade de deformação fosse aumentada através do aumento da tenacidade.  

O reforço com fibras fornece mais tenacidade e resistência ao impacto, comparado à 

pasta de cimento convencional. Por isso, pode proporcionar um método efetivo para superar 

as características de fragilidade do material (MEHTA & MONTEIRO, 1994). Dentre as fibras 

inorgânicas disponíveis à base de sílica destaca-se a fibra de vidro. Estas são materiais não 

combustíveis, com boas propriedades mecânicas, além de serem produzidas de maneira 

econômica e a partir de materiais facilmente disponíveis (LAMEIRAS, 2007; HANNANT, 

1978). 

A inserção de fibra à pasta de cimento garante melhoria do comportamento 

mecânico, porém, com comprometimento das propriedades reológicas (HEWLETT et al., 

2004). As influências da adição de fibras na reologia de concretos são reportados em vários 

trabalhos (DE LARRARD et al., 1999; VELASCO, 2008; MARANGON, 2006), porém, 

quando se trata de fibras em pastas de cimentos, os resultados são limitados. Alguns trabalhos 
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estão apresentados na literatura sobre o tema (BERNDT & PHILIPPACOPOULOS, 2002; 

ROMERO et al., 2006, BALTHAR, 2008 e CORREIA, 2009). Contudo, faz-se necessário 

estudo mais aprofundados sobre o efeito do tamanho médio das fibras, controlado por 

moagem, bem como a concentração do aditivo mais eficiente, para garantir melhores 

condições relacionadas ao comportamento reológico e mecânico de pastas de cimento para 

poços petrolíferos. 

 Com base no exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar as influências da inserção 

de microfibras de lã de vidro, em diferentes teores e tamanhos, nas propriedades da pasta de 

cimento, em especial sobre a tenacidade à ruptura. Para isso, foi realizada uma prévia 

caracterização físico-química das microfibras através das técnicas de microcopia eletrônica de 

varredura (MEV), granulometria por peneiramento, fluorescência de raios X (FRX), difração 

de raios X (DRX) e termogravimetria (TG/DTG), e posterior ensaios com a pasta de cimento 

por reologia, água livre, estabilidade, resistência à compressão, energia de ruptura, módulo de 

elasticidade e permeabilidade.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 CIMENTAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO 

 

2.1.1 Histórico 

 

O primeiro poço de petróleo foi perfurado em 1859. Já o cimento para poços de 

petróleo, o uso ocorreu primeiramente na Califórnia em 1883, mas somente a partir de 1903, 

parte do poço começou a ser cimentada a fim de combater o influxo de água da formação para 

o poço, utilizando o cimento Portland em processo manual de mistura com a água, para 

obtenção da pasta de cimento (HALLIBURTON, 1998). Na ocasião esperava- se vinte e oito 

dias para o endurecimento da pasta de cimento. 

  Em 1910, Almond Perkins desenvolveu uma patente que consistia em uma operação 

de cimentação com dois tampões, em outras palavras, a pasta de cimento era bombeada para 

dentro do poço usando tampões metálicos à frente e atrás, para evitar a contaminação da pasta 

por água ou fluido de perfuração, durante seu deslocamento (CAMPOS et al., 2002). 

Depois de algum tempo trabalhando com Perkins, em 1919, Erle Halliburton parte 

para o “MidContinent”, onde fundou sua própria empresa, Halliburton Cementing Co., que se 

tornou, por sua vez, a maior empresa desta especialidade. Em 1922, Halliburton patenteou o 

misturador com jatos “jet mixer” automatizando a mistura de pastas, ampliando as 

possibilidades operacionais, fazendo com que a prática de cimentar os revestimentos fosse 

adotada pela maioria das companhias. Nesse período, aguardava-se de 7 a 28 dias para o 

endurecimento da pasta de cimento (HALLIBURTON, 1998).  

Em meados de 1923, fabricantes americanos e europeus da área de cimento passaram 

a fabricar cimentos especiais para a indústria de petróleo, com alta resistência inicial.  A 

chegada de aditivos químicos nessa época permitiu que o tempo de pega fosse sendo 

paulatinamente reduzido (72 horas até 1946; 24 a 36 horas a partir de 1946) e outras 

propriedades da pasta de cimento controladas.  

 Aos poucos, a evolução da cimentação foi ganhando espaço. Em 1930, pequenas 

quantidades de aditivos eram utilizadas para a preparação da pasta de cimento. A partir de 

1940, essa proporção passou para 02 tipos de cimentos e 03 aditivos desenvolvidos. Após 25 

anos foram criados 08 classes de cimento API e 38 aditivos foram postos no mercado. Em 

1985, embora o número de classes de cimento API tenha sido reduzido para 04, o número de 

aditivos ganhou proporção, aumentando para 50. Hoje em dia, existem mais de 100 tipos de 
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aditivos, sólidos ou líquidos, disponíveis nas companhias de serviços destinados ao setor de 

óleo e gás. 

 

2.1.2 Operação de cimentação 

 

A perfuração de poços de petróleo consiste em abrir caminhos da superfície até a 

zona de interesse, perfurando solos e rochas com auxílio de brocas e colunas de perfuração, a 

fim de garantir a profundidade desejada para a extração de óleo e gás.  

Os poços de petróleo são perfurados em fases, cujo número depende do perfil da 

zona de interesse e profundidade total a ser atingida. O comprimento das colunas de 

revestimento e o número de fases a serem perfuradas são determinados em função das 

pressões de poros da formação e de suas pressões de fratura (NELSON, 1990). Durante esse 

processo, a pressão exercida pelo fluido de perfuração precisa ser superior à pressão de poros 

e inferior à pressão de fratura da formação.  

Após atingir a profundidade desejada para cada fase de perfuração do poço é 

necessário revesti-lo com uma coluna de revestimento, constituída por tubos de aço especial. 

Em seguida, inicia-se o processo de cimentação para a fase de perfuração.  

 A cimentação é uma das operações mais importantes realizadas em um poço de 

petróleo. Ocorre após o término da perfuração, realizada após a descida da coluna de 

revestimento, com o objetivo de preencher o espaço anular entre a tubulação do revestimento 

e as paredes do poço (Figura 2.1) e, assim, compor a vedação entre as zonas permeáveis ou 

até mesmo em um único intervalo permeável. Dessa forma, a operação de cimentação de um 

poço tem como função impedir a intercomunicação de fluidos da formação que ficam por trás 

do revestimento, bem como propiciar suporte à coluna de revestimento (NELSON, 1990; 

OLIVEIRA, 2004; VLACHOU, 1997).  
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                 (a)                                                                              (b) 

Figura 2.1- Imagem explicativa da operação de cimentação de um poço de petróleo: (a) espaço destinado à 

cimentação entre o anular do poço e a tubulação do revestimento, (b) bainha do cimento: assentamento da pasta 

de cimento. 

 

 

2.1.2.1 Cimentações: primária e secundária 

 

A operação de cimentação para poços de petróleo ainda pode ser dividida em dois 

tipos de cimentação: primária e secundária.  

A cimentação primária é de grande importância para a construção de qualquer poço 

de petróleo, pois uma cimentação mal elaborada reduz o ciclo de vida do poço e implica em 

custos adicionais em sua construção. Este tipo de cimentação é realizado após a descida de 

cada coluna de revestimento. Sua qualidade é avaliada, geralmente, por meio de perfis 

acústicos corridos por dentro do revestimento (PELIPENKO & FRIGAARD, 2004; 

THOMAS, 2004). A Figura 2.2 detalha os tipos de revestimento numa cimentação primária. 

O revestimento condutor é o primeiro revestimento do poço, assentado a pequenas 

profundidades (10 a 50 metros), com a finalidade de sustentar sedimentos superficiais não 

consolidados. No revestimento de superfície o comprimento varia na faixa de 100 a 600 

metros e visa proteger os horizontes superficiais, prevenir o desmoronamento das formações 

não consolidadas, e serve ainda como base de apoio para os equipamentos de segurança de 

cabeça de poço. O revestimento intermediário tem a finalidade de isolar e proteger zonas de 

alta ou baixas pressões, zonas de perda de circulação, formações desmoronáveis, formações 

portadoras de fluidos corrosivos ou contaminantes de lama. Por fim, o revestimento de 

produção como o próprio nome indica é descido com a finalidade de permitir a produção do 

poço, suportando suas paredes e possibilitando o isolamento entre os vários intervalos 

produtores (THOMAS, 2004). 
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Figura 2.2- Tipos de revestimento numa cimentação primária (COSTA, 2004).  
 

 

A função operacional da cimentação primária é de produzir um selo hidráulico 

impermeável cimentante no anular. Entretanto, alguns problemas advindos de uma má 

elaboração do projeto de pasta ou, até mesmo, durante o processo de mistura e bombeio da 

pasta no campo de operações, podem provocar problemas na eficiência do selo. Estes 

problemas podem ser especificamente causados por: densidade incorreta da pasta, gelificação 

prematura, aderência deficiente na interface, fluxo de gás ascendente, entrada de gás na 

coluna de pasta, contração volumétrica, entre outros (SANTOS JÚNIOR, 2006; PELIPENKO 

et al., 2004). Na Figura 2.3 observa-se um caso típico de falha de cimentação. 
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Figura 2.3- Esquema de poço com falha de cimentação (THOMAS, 2004). 

 

 

Uma cimentação primária satisfatória está associada a uma boa aderência ao 

revestimento e à formação rochosa, além do preenchimento de todo o espaço anular. Antes do 

bombeamento da pasta de cimento, são feitos exames laboratoriais para garantir o sucesso na 

colocação da pasta no anular (SANTOS JÚNIOR, 2006). Embora com toda tecnologia e 

cuidados na elaboração e aplicação das pastas em todas as etapas da cimentação, essa 

operação nem sempre é realizada com sucesso em toda a extensão do poço, e pode ser 

necessária uma nova operação de cimentação para evitar acidentes (NELSON, 1990). Esta 

nova etapa de cimentação de correção é conhecida como cimentação secundária. 

A cimentação secundária é aquela que visa corrigir falhas na cimentação primária. 

Assim sendo, uma cimentação secundária pode ser realizada para eliminar a entrada de água 

de uma zona indesejável, reduzir a razão gás óleo (RGO), através do isolamento da zona de 

gás adjacente a zona de óleo, abandonar zonas depletadas ou reparar vazamentos na coluna de 

revestimento. Cimentações secundárias são classificadas como: (1) tampões de cimento, (2) 

recimentação e (3) compressão de cimento ou Squeeze. 

 

(1) Tampões de cimento 

 

São utilizados nos casos de perda de circulação, abandono total ou parcial do poço, 

como base para desvios, dentre outros. A Figura 2.4 mostra exemplos clássicos de tampão de 

abandono e tampão de cimento. 
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                                                  (a)                                                                            (b) 

Figura 2.4 - (a) Tampão de abandono e (b) Tampão de cimento (COSTA, 2004). 

 

 

(2) Recimentação 

 

É a correção da cimentação primária quando o cimento não alcança a altura desejada 

no anular. O revestimento é canhoneado em dois pontos e a recimentação só é realizada 

quando se consegue circulação pelo anular, através destes canhoneados. Para possibilitar a 

circulação com retorno, a pasta é bombeada através da coluna de perfuração, dotada de um 

obturador (packer) para permitir a pressurização necessária para a movimentação da pasta 

pelo anular. 

 

(3) Compressão de cimento ou Squeeze 

 

Consiste na injeção forçada de cimento sob pressão, visando corrigir localmente a 

cimentação primária, sanar vazamentos no revestimento ou selar um determinado intervalo 

(Figura 2.5). 
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                               (a)                                                                                    (b)       

Figura 2.5 - (a) Falha na cimentação e (b) Squeeze de cimento para correção da falha (FREITAS, 2010). 

 

 

2.1.2.2 Fatores que afetam a cimentação 

 

Tendo em vista que a cimentação primária consiste no posicionamento de uma pasta 

cimentante ao anular de um poço, espera-se que, após a pega, a pasta de cimento proporcione 

aderência mecânica ao revestimento e isolamento as formações, bem como proteção do 

revestimento contra corrosão e cargas dinâmicas decorrentes de operações no seu interior. 

Para este fim, faz-se necessário que a pasta de cimento atenda alguns cuidados no projeto e 

execução da cimentação evitando ocorrências indesejáveis, tais como: 

· Densidade incorreta da pasta de cimento, podendo ocasionar desbalanceamento hidrostático 

e entrada de fluidos à pasta;  

· Fluido de perfuração e reboco com propriedades inadequadas, permitindo o fluxo de gás 

ascendente no anular;  

· Gelificação prematura, resultando na perda de controle da pressão hidrostática;  

· Perda de filtrado excessivo, permitindo a entrada de gás à coluna da pasta;  

· Pastas altamente permeáveis, contribuindo para deficiências no isolamento hidráulico e 

resistência ao fluxo de gás;  
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· Contração volumétrica apreciável, devido ao processo de hidratação e fissuração da bainha 

de cimento sob tensão, gerando fraturas e microanulares que permitem a migração de fluidos;  

Embora as pastas de cimento possam adquirir bom desenvolvimento mecânico para 

poços de petróleo, o cimento, por sua vez, apresenta fragilidade intrínseca e baixa energia de 

fratura. A ocorrência de rachaduras e microfissuras na bainha cimentícia são frequentes, 

provocando perda de estabilidade mecânica e isolamento zonal (item 2.1.2.1, Figura 2.3).  

Além disso, outro fator importante que pode levar a comprometer uma cimentação 

seria a recuperação de poços de petróleo através do método de injeção de vapor. Este consiste 

em injetar vapor à elevada temperatura dentro do poço para tornar o óleo pesado mais fluido 

e, assim, aumentar o nível de produção. Por sua vez, a variação de temperatura no interior do 

poço promove dilatação da bainha cimentícia e, ocasionalmente, surgem às fissuras e perda do 

isolamento.  

 

2.1.3. Cimento Portland 

 

2.1.3.1 Histórico e definição 

 

Cimento é originado da palavra latim caementu, que designava na velha Roma uma 

espécie de pedra natural de rochedos. O grande passo no desenvolvimento do cimento foi 

dado em 1756 pelo inglês John Smeaton que conseguiu obter um produto de alta resistência 

por meio de calcinação de calcários moles e argilosos. Em 1818, o francês Vicat obteve 

resultados semelhantes aos de Smeaton, pela mistura de componentes argilosos e calcários. 

Em 1824, o construtor inglês Joseph Aspdin queimou conjuntamente pedras calcárias e argila, 

transformando-as em um pó fino e obtendo uma mistura que se tornava tão dura quanto às 

pedras empregadas nas construções. Essa descoberta foi patenteada pelo construtor no mesmo 

ano, com o nome de cimento Portland, que recebeu esse nome por apresentar cor e 

propriedades de durabilidade e solidez semelhantes às rochas da ilha britânica de Portland. O 

cimento chegou ao Brasil em 1924, com a implantação de uma Companhia Brasileira de 

Cimento Portland no Estado de São Paulo, cuja construção é considerada um marco na 

implantação da indústria brasileira de cimento. A produção nacional foi gradativamente 

elevada com a implantação de novas fábricas e a participação de produtos importados oscilou 

durante as décadas seguintes (CIMENTO.ORG, 2013).  
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O processo de fabricação do cimento Portland é dividido em etapas, resumidos nas 

seguintes operações: (1) Mineração e britagem do calcário; (2) Preparo e dosagem da mistura 

crua; (3) Homogeneização da mistura; (4) Clinquerização, resfriamento e moagem de 

cimento. Do ponto de vista químico, o pó pode ser considerado como misturas de óxidos de 

cálcio (CaO), alumínio (Al2O3), silício (SiO2), magnésio (MgO), ferro (Fe2O3), potássio 

(K2O) e sódio (Na2O).  

Durante o aquecimento, entre temperaturas de 1450 a 1650 °C, estes óxidos se 

combinam em proporções convenientemente dosadas e homogeneizadas para formar silicatos 

de cálcio e aluminatos, os quais são designados como clínquer. Após isso, o clínquer é 

resfriado e moído com a adição de pequenas quantidades de gesso (CaSO4), a fim de retardar 

o processo de pega prematura do cimento. O produto final deste processo pode reagir com a 

água para formar um composto hidratado com propriedades cimentantes (TAYLOR, 1998; 

HEWLETT, 2001). 

Assim, o cimento Portland pode ser definido como um aglomerante hidráulico 

produzido pela moagem do clínquer, que consiste essencialmente de silicatos de cálcio 

hidratados, usualmente com uma ou mais formas de sulfato de cálcio como um produto de 

adição. Clínqueres são nódulos de 20 a 25 mm de diâmetro de um material sinterizado, 

produzido quando uma mistura de matérias-primas de composição pré-determinada é 

aquecida a altas temperaturas (MEHTA & MONTEIRO, 2001).  

 

2.1.3.2 Tipos e classificação 

 

O cimento Portland domina o mercado mundial, pois apresenta custo mais acessível 

comparado aos demais cimentos disponíveis. Vale salientar que grande parte dos tipos de 

cimento são variações do Portland. Em termos de propriedades físicas e composição 

mineralógica, a diferença entre os diversos tipos de cimento Portland está relacionada ao seu 

grau de finura e aos teores dos seus quatro compostos principais do clínquer. Para poços de 

petróleo, os cimentos utilizados são derivados do clínquer de cimentos convencionais da 

construção civil, com redução da granulometria e uso de aditivos. 

Tendo em vista o setor de óleo e gás, a American Petroleum Institute (API) classifica 

os cimentos Portland em classes, representadas pelas letras de A a J (Tabelas 2.1, 2.2. e 2.3), 

em função da composição química do clínquer, distribuição relativa das fases e condições de 

profundidade e temperatura estabelecidos pelos poços (NELSON, 1990; THOMAS, 2004).  
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Tabela 2.1- Classificação e características dos cimentos Portland API. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nas Tabelas 2.4 e 2.5 estão apresentados os requisitos físicos e químicos exigidos 

pela norma NBR-9831 para especificação dos cimentos Portland API e Portland Especial 

(FREITAS, 2010). 

 

 

 

 

Classes Características 

A 

 

Corresponde ao cimento Portland comum, usado em 

poços de até 830 m de profundidade. Atualmente o uso 

deste está restrito a cimentação de revestimentos de 

superfície (em profundidades inferiores a 830 m). 

 

B 

Poços de até 1.830 m, quando é requerida moderada 

resistência aos sulfatos. 

 

C 
Poços de 1.830 m, quando é requerida alta resistência 

inicial.  

 

D 
Poços de até 3.050 m, sob condições de temperatura 

moderadamente elevadas e altas pressões.  

 

E 
Para profundidades entre 1.830 m e 4.270 m, sob 

condições de elevadas pressões e temperaturas.  

 

F 
Para profundidades entre 3.050 m e 4.880 m, sob 

condições de pressão e temperatura extremamente altas.  

 

G e H 

Para utilização sem aditivos até profundidades de 2.440 

m. Como têm composição compatível com aceleradores 

ou retardadores de pega, estes podem ser usados em todas 

as condições dos cimentos classes A até E. As classes G e 

H são as mais utilizadas atualmente na indústria do 

petróleo, inclusive no Brasil. 
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Tabela 2.2 - Composição química dos cimentos API. 

CLASSES A B C D, E e F G H 

Comum 

Óxido de magnésio (MgO), máximo % 

Sulfato (SO3), máximo % 

Perda de ignição, máximo % 

Resíduos insolúveis, máximo % 

Aluminato tricálcico (3Ca.Al2O3), máximo % 

 

 

6,0 

3,5 

3,0 

0,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0 

4,5 

3,0 

0,75 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderada Resistência ao Sulfato 

Óxido de magnésio (MgO), máximo % 

Sulfato (SO3), máximo % 

Perda de ignição, máximo % 

Resíduos insolúveis, máximo % 

Silicato tricálcico (3CaO.SiO2), máximo % 

Silicato tricálcico (3CaO.SiO2), mínimo % 

Aluminato tricálcico (3Ca.Al2O3), máximo % 

Alcalinidade total expresso como óxido de sódio 

Equivalente (Na2O), máximo % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0 

3,0 

3,0 

0,75 

 

 

8 

 

 

 

6,0 

3,0 

3,0 

0,75 

 

 

8 

 

 

 

 

6,0 

3,0 

3,0 

0,75 

 

 

8 

 

 

 

 

6,0 

3,0 

3,0 

0,75 

58 

48 

8 

0,75 

 

 

6,0 

3,0 

3,0 

0,75 

58 

48 

8 

0,75 

Alta Resistência ao Sulfato 

Óxido de magnésio (MgO), máximo % 

Sulfato (SO3), máximo % 

Perda de ignição, máximo % 

Resíduos insolúveis, máximo % 

Silicato tricálcico (3CaO.SiO2), máximo % 

Silicato tricálcico (3CaO.SiO2), mínimo % 

Aluminato tricálcico (3Ca.Al2O3), máximo % 

Aluminoferrita tetracálcico (4CaO.Al2O3), 

máximo % 

Alcalinidade total expresso como óxido de sódio 

Equivalente (Na2O), máximo % 

 

 

 

 

 

6,0 

3,0 

3,0 

0,75 

 

 

3 

 

24 

 

 

6,0 

3,0 

3,0 

0,75 

 

 

3 

 

24 

 

 

6,0 

3,0 

3,0 

0,75 

 

 

3 

 

24 

 

 

6,0 

3,0 

3,0 

0,75 

65 

48 

3 

 

24 

 

0,75 

 

 

6,0 

3,0 

3,0 

0,75 

65 

48 

3 

 

24 

 

0,75 
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Tabela 2.3 – Propriedades físicas dos vários tipos de cimento API 

CLASSES A e B C D, E e F G e H 

Densidade (g/cm³) 3,14 3,14 3,16 3,15 

Área Superficial (cm²/g) 2900-3800 4300-5000 2300-3100 
G:3000-3800; 

H:2300-2700 

Massa (lb/sc) 94 94 94 94 

Volume absoluto (gal/sc) 3,59 3,59 3,57 3,58 

Água de mistura (1/sc) 19,6 23,9 16,3 G:18,8; H:16,3 

Rendimento (1/sc) 33 37 30 G:33; H:30 

Massa específica (1b/gal) 15,6 14,8 16,4 G:15,8; H:16,4 

 
 

Tabela 2.4 – Requisitos físicos dos cimentos Classe G e Especial estabelecido pela NBR – 9831. 

Requisitos Físicos (NBR-9831) Especial Classe G Unidades 

Teor de Água, % em peso de cimento  46 44 % 

Finura # 325 17,5 – 20,5 - % 

Tempo de espessamento 52ºC (125oF) 90  120 90  120 min. 

Consistência em 15-30 min. máx. 30 máx. 30 Bc 

Resistência à Compressão, 8 h 38 ºC min. 300 min.  300 Psi 

Resistência à Compressão, 8 h 60 ºC min. 1500 min. 1500 Psi 

Água Livre máx. 3,5 máx. 3,5 Ml 

Reologia 27ºC (80ºC)    

Viscosidade Plástica máx. 55 máx. 55 cP 

Limite de Escoamento 30 – 70 30 – 70 lbf/100pé
2
 

Gel Inicial máx. 25 máx. 25 lbf/100pé
2
 

Gel Final máx. 35 máx. 35 lbf/100pé
2
 

Consistência 1 min. máx. 20 máx. 20 lbf/100pé
2
 

Consistência 5 min. máx. 20 máx. 20 lbf/100pé
2
 

Reologia 52ºC (125ºF)    

Viscosidade Plástica máx. 55 máx. 55 cP 

Limite de Escoamento 30 – 80 30 – 80 lbf/100pé
2
 

Gel Inicial máx. 25 máx. 25 lbf/100pé
2
 

Gel Final máx. 35 máx. 35 lbf/100pé
2
 

Consistência 1 min. máx. 20 máx. 20 lbf/100pé
2
 

Consistência 5 min. máx. 20 máx. 20 lbf/100pé
2
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Tabela 2.5 – Requisitos químicos dos cimentos Classe G e Especial estabelecido pela NBR – 9831. 

Requisitos Químicos (NBR-9831) Especial Classe G Unidades 

MgO máx. 6,0 máx. 6,0 % 

SO3 máx. 3,0 máx. 3,0 % 

Perda ao Fogo máx. 2,0 máx. 3,0 % 

Resíduo Insolúvel máx. 0,75 máx. 0,75 % 

Cal livre máx. 2,0 máx. 2,0 % 

C3S 55 a 65 48 a 58 / 65 % 

C3A máx. 7 máx. 8 / máx. 3 % 

2xC3A + C4AF máx. 24 - / máx. 24 % 

Conteúdo alcalino total (Na2O equivalente) máx. 1,0 máx. 0,75 % 

 

 

 

2.1.4. A química do cimento 

 

2.1.4.1 Composição  

 

A partir dos quatro principais óxidos presentes no cimento, cal (CaO), sílica (SiO2), 

alumina (Al2O3) e óxido de ferro (Fe2O3), designados na química do cimento pelas letras C, S, 

A e F, respectivamente, derivam-se os principais compostos constituintes do clínquer 

determinantes para as propriedades do cimento, são esses: silicato tricálcico (C3S), silicato 

dicálcico (C2S), aluminato tricálcico (C3A) e ferroaluminato tetracálcico (C4AF). 

Na Tabela 2.6 e 2.7., em resumo, estão os principais compostos e propriedades dos 

constituintes do cimento.  

 

Tabela 2.6- Compostos importantes para as propriedades do cimento. 

 

Compostos Nomenclatura 
 

Composição química % em massa 

C3S Silicato tricálcico (alita) 3CaO . SiO2 50 – 70 

C2S Silicato dicálcico (belita) 2CaO . SiO2 15 – 30 

C3A Aluminato tricálcico (celita) 3CaO . Al2O3 5 – 10 

C4AF 
Ferroaluminato tetracálcico 

(ferrita ou brownmillerite) 

4CaO . Al2O3 . Fe2O3 5 – 15 
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Tabela 2.7- Propriedades dos principais componentes do cimento 

 (KATTAR & ALMEIDA, 1999; NEVILEE, 1997).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Os constituintes do clínquer podem também apresentar impurezas, contendo em suas 

redes cristalinas outros elementos como álcalis (Na2O, K2O), magnésio, fósforo, titânio, entre 

outros (SCANDIUZZI & ANDRIOLO, 1986). Além disso, durante a etapa de moagem 

adiciona-se o sulfato de cálcio, na forma de gesso (CaSO4.2H2O), semi-hidratado 

(CaSO4.1/2H2O), ou anidrido (CaSO4), para controle da hidratação inicial do cimento 

(GOMES, 2005). 

Os compostos do clínquer são discutidos a seguir (THOMAS, 2001; TAYLOR, 

1997; NELSON, 1990). 

 

(a) Silicato tricálcico - C3S 

 

 O silicato tricálcico apresenta forma hexagonal quando observado em microscópio. 

O C3S é o principal componente da maioria dos clínqueres de cimento Portland e pode formar 

compostos sólidos com Al, Fe, Mg, Na, K, Cr, Ti, e Mn, tendo esses ou alguns desses 

elementos na forma de óxido, em até 3% de sua composição. Contudo, durante o resfriamento 

do clínquer, pode se decompor em C2S e cal livre, a qual torna o clínquer defeituoso e, 

consequentemente, gera cimento com desempenho inferior. A alita é a principal responsável 

pelas propriedades hidráulicas e mecânicas do cimento, pois reage rapidamente com a água 

provocando uma imediata liberação de calor e elevada resistência inicial (1 a 28 dias). Sua 

hidratação começa em poucas horas e desprende quantidade de calor inferior ao C3A. 

Cimentos de alta resistência inicial geralmente têm maior percentual deste componente. O 

tempo decorrido entre o início e o fim da pega é de poucas horas. 

 

 

 

Propriedades C3S 
 

C2S C3A  C4AF 

Resistências em pequenas idades Alta Fraca Boa Fraca 

Resistências em idades posteriores Boa  Boa  Fraca Fraca 

Velocidade de hidratação  Média  Lenta Rápida Rápida 

Liberação de calor durante a hidratação Média Pequena Grande  Média  
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(b) Silicato dicálcico – C2S 

 

 O silicato dicálcico apresenta, usualmente, uma forma arredondada quando 

observado no microscópio óptico. Pode, ainda, aparecer sob forma de reentrâncias e saliências 

que se assemelham a dedos, quando é chamado de C2S digitado. A belita reage lentamente 

com a água e desprende menor calor de hidratação que o C3S, apresentando inicialmente 

baixa resistência mecânica. Mas contribui decisivamente, em longo prazo, para o aumento da 

resistência final do cimento. 

 

(c) Aluminato tricálcico- C3A 

 

 Aluminato tricálcico apresenta-se, geralmente, como um cimento vítreo junto ao 

C4AF no clínquer. Este cimento é denominado fase intersticial do clínquer. Quando se mostra 

cristalizado, devido a um resfriamento lento do clínquer, ao sair do forno, tem formato cúbico. 

O C3A forma soluções sólidas com Fe2O3, MgO e álcalis. Ou melhor, a presença de álcalis 

(Na2O) promove a cristalização do C3A sob a forma acicular.  

 A celita é o principal responsável pela pega do cimento, pois reage rapidamente com 

a água e se cristaliza em poucos minutos, conferindo ao cimento, juntamente com o C3S, a 

resistência inicial às solicitações mecânicas. A taxa de resfriamento do clínquer também 

determina, em parte, a quantidade de C3A disponível para a hidratação do cimento. Quanto 

mais rápido o clínquer for resfriado, menor quantidade de C3A estará disponível e, 

consequentemente, mais longa será o tempo de cura do cimento. Além disso, o C3A é o 

constituinte do cimento que apresenta o maior calor de hidratação, ou seja, maior quantidade 

de calor desenvolvida durante as reações de pega e endurecimento da pasta.  

 O desenvolvimento da resistência mecânica do cimento no início da pega e, por sua 

vez, o tempo de endurecimento da pasta, dependem do C3A. No entanto, essa dependência 

resulta em propriedades indesejáveis ao cimento, como baixa resistência aos sulfatos e 

variação volumétrica, com o consequente aumento do calor de hidratação. Logo, condição 

ideal para um cimento com alta resistência aos sulfatos deve conter menos de 3% de C3A, e 

evitando a pega prematura nas condições de poço (MEHTA & MONTEIRO, 2001). 
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(d) Ferro-aluminato tetracálcico- C4AF 

 

 Ferro-aluminato tetracálcico constitui, juntamente ao C3A, a fase intersticial do 

clínquer. Essa fase não é um composto definido, mas sim, uma solução sólida variando de 

C2F a C8A3F. A ferrita apresenta valor hidráulico baixo e tem pequena participação na 

resistência aos esforços mecânicos do cimento. Sua característica principal é a resistência à 

corrosão química do cimento. Além disso, libera baixo calor de hidratação e reage mais 

lentamente que o C3A. 

 

(e) Cal livre  

 

 A presença de cal livre (CaO) é indicativo de deficiência na fabricação do cimento, 

formando no clínquer cristais arredondados associados ao C3S ou à fase intersticial (C3A + 

C4AF). Esse fator está associado, geralmente, à combinação incompleta dos constituintes da 

matéria-prima do cimento (calcário e argila), através da queima ou dosagem excessiva de cal, 

bem como, na decomposição de C2S por resfriamento lento do clínquer. O excesso de cal livre 

é a causa determinante em cimentos que exibem expansão a frio, caso seu conteúdo ultrapasse 

certos limites. Na transformação de cal livre em hidróxido de cálcio, durante o processo de 

hidratação do cimento, ocorre uma forte expansão permitindo grandes tensões dentro da pasta. 

Entretanto, como essa hidratação é lenta, a expansão só ocorre após o endurecimento do 

cimento, provocando sua desintegração. 

 

(f) Magnésia  

 

 A magnésia (MgO) pode ocorrer nos clínqueres tanto em soluções sólidas quanto em 

forma cristalina. Quando surge nos clínqueres em teores acima de 2%, pode se cristalizar 

livremente como periclásico. A magnésia que encontra-se em solução sólida nos compostos 

de clínquer não é prejudicial. Entretanto, aquela precipitada como periclásio, tende a se 

hidratar ainda mais lentamente que a cal livre ao longo dos anos e, com o aumento de volume, 

provoca fortes tensões internas em uma estrutura já consolidada. Um clínquer resfriado 

rapidamente promove a MgO forma vítrea ou como pequenos cristais que se hidratam mais 

rapidamente, com efeitos menos indesejáveis. Teores acima de 4% de MgO apresentam 

desvantagens.  
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(g) Álcalis 

 

 Os álcalis (Na2O e K2O) combinam-se preferencialmente ao SO3 do combustível 

formando os sulfatos. Esses afetam diretamente a pega do cimento, modificando-o para uma 

pasta mais acelerada, ou seja, de rápido endurecimento. 

 

2.1.4.2 Reações de hidratação 

 

O cimento Portland é um material inorgânico finamente moído. Quando misturado à 

água, ocorre a formação de uma pasta que endurece por reações e mecanismos de hidratação. 

As reações de hidratação do cimento são reações químicas que envolvem água, silicato e 

aluminatos presentes no cimento anidro. 

O termo hidratação, por definição, indica a reação de uma dada espécie química com 

a água, convertendo-se em hidrato, pela incorporação de água em sua molécula. Do ponto de 

vista da química do cimento, este termo refere-se ao conjunto de mudanças que ocorrem 

quando o cimento anidro ou uma de suas fases constituintes é misturado à água. O fenômeno 

é complexo envolvendo reações químicas que superam a simples conversão de espécies 

anidras em hidratos correspondentes (TAYLOR, 1997). 

Todas essas reações químicas que ocorrem após a adição de água ao cimento são as 

mesmas, independentes da classificação do cimento Portland. O que muda apenas é a 

velocidade com que elas ocorrem. Parâmetros como quantidade de cada fase presente e 

tamanho das partículas do cimento são fatores contribuintes para a variação de velocidade das 

reações (HIBBELER et al., 2000).  

Na reação de hidratação do cimento, após o contato com água, inicia-se uma troca de 

espécies iônicas entre os sólidos (componentes do clínquer) e a fase líquida (água). A elevada 

solubilidade de alguns componentes do clínquer dá origem a um rápido aumento na 

concentração de aluminatos, sulfatos e álcalis (sódio, potássio e cálcio) na fase líquida. As 

maiores contribuições são: Silicatos de cálcio (C3S e C2S) em Ca
2+

 e OH
-
; Aluminatos de 

cálcio (C3A) e ferritas (como C4AF) em Ca
2+

 e Al(OH)
4- 

;  Sulfato de cálcio (CaSO4) em Ca
2+

 

e SO4
2-

 ; Sulfatos alcalinos (Na2SO4 e K2SO4) em Na
+
, K

+
 e SO4

2-
 . Logo, os constituintes da 

pasta endurecida são decorrentes da precipitação dos hidratos, devido à dissolução das fases 

anidras do clínquer ocorrer a formação de compostos com solubilidade menor (JAWED et al., 

1983).  
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2.1.4.3 Mecanismo e produtos de hidratação 

 

Em linhas gerais, o mecanismo de hidratação do cimento ocorre da seguinte forma: 

(i) Nos estágios iniciais, fase da dissolução-precipitação, onde acontece às dissoluções dos 

compostos anidros em seus constituintes iônicos e formação dos hidratos na solução, fase a 

qual existe a precipitação dos produtos hidratados devido à baixa solubilidade; (ii) Hidratação 

no estado sólido do cimento, as reações ocorrem diretamente na superfície dos componentes 

do cimento anidro, sem que estes entrem em solução (MEHTA & MONTEIRO, 1994; 

MICHAUX et al., 1990). A taxa de hidratação durante os primeiros dias obedece à seguinte 

ordem, aproximada: C3A > C3S > C4AF > C2S (JAWED et al., 1983). 

 

De forma simplificada, segue a reação de hidratação do cimento: 

                  

 

 

Onde, C-S-H representa silicato de cálcio hidratado e CH, o hidróxido de cálcio ou 

Portlandita. As reações de hidratação dos quatro compostos básicos do cimento Portland 

consomem quantidades de água diferentes. Isto é, a reação de hidratação é, na realidade, 

compreendida pela composição de diversas reações de hidratação, as quais serão 

representadas de maneira geral pelas reações a seguir: 

 

 

 

 Onde, AFt: símbolo usado para a etringita; AFm: símbolo usado para o monossulfato. 
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A descrição mais detalhada do mecanismo de hidratação do cimento pode ser 

dividida em cinco etapas: estágio inicial (I), período de indução (II), período de aceleração 

(III), período de desaceleração (IV), estágio final (V) ou período de reação lenta. A 

termodinâmica das reações químicas permite visualizar esse perfil a partir da determinação do 

calor de hidratação de uma pasta de cimento Portland. A Figura 2.6 associa a taxa de 

liberação de calor de hidratação de uma pasta de cimento Portland à variação da concentração 

de íons cálcio em solução, com o tempo de hidratação. 

 

 

Figura 2.6- Representação esquemática da liberação de calor (A) é a concentração de Ca2+
 em solução (B) 

durante a hidratação do cimento portland. Indicações das etapas de reação: (I) Estágio inicial; (II) Período de 

indução; (III) Período de aceleração; (IV) Período de desaceleração; e (V) Estágio final (JAWED et al., 1983; 

ZAMPIERI, 1989). 
 

. Estágio inicial ou de pré-indução (I): Neste estágio inicia-se a dissolução das fases anidras 

C3S, C3A e C4AF dando origem a uma camada de gel de silicato de cálcio hidratado (C-S-H) 

que reveste a superfície dos grãos anidros do clínquer. Os íons liberados com a dissolução do 

C3A e do C4AF reagem com os íons Ca
+2

 e SO4
-2

 dando origem a um gel amorfo, rico em 

aluminato, sobre a superfície dos grãos do clínquer e de bastões ou pequenas e espessas 

agulhas de etringita (MELO, 2009). 

. Período de indução (II): uma camada de gel se deposita sobre os grãos anidros de cimento 

que forma uma espécie de barreira entre as fases anidras e a solução aquosa. Este gel amorfo e 

coloidal é originado a partir da precipitação inicial da etringita, e em menor escala, de C-S-H, 

sendo rico em sílica e alumínio e com presença dos íons cálcio e sulfato (KADRI & DUVAL, 

2002). Ocorre aumento nas concentrações dos íons Ca
+2

, K
+
, Na

+
, SO4

2-
 e OH

-
 em solução. A 

concentração de íons cálcio na fase aquosa atinge o seu patamar de saturação e inicia-se o 
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declínio (HEWLETT, 2006). Este período, que também é denominado de dormência, tem 

duração aproximada entre 30 minutos e 3 horas, finalizando quando a camada de gel 

depositada sobre os grãos de clínquer é destruída ou se torna mais permeável à difusão iônica. 

Este período é caracterizado pela baixa taxa de evolução de calor. Continuam a crescer as 

concentrações de íons Ca
+2

 e OH
-
, mas de forma não linear. Verifica-se um elevado grau de 

supersaturação quanto ao Ca(OH)2 até atingir o patamar, quando se inicia a precipitação. O 

tempo necessário para atingir a supersaturação depende fortemente da relação a/c e do 

tamanho do cristal de C3S (JAWED et al., 1983). 

. Período de aceleração (III): predomina o mecanismo de dissolução-precipitação, com 

consequente supersaturação iônica da fase aquosa e rápida formação de C-S-H. Os principais 

produtos formados são C-S-H e CH [Ca(OH)2]. Correspondem à reação do estágio III, que 

resulta em um declínio gradual da concentração de íons Ca
2+

 na solução. Este período finaliza 

com o aparecimento do segundo pico na curva (Figura 2.6) e sinaliza o início da 

desaceleração na geração de calor do sistema. O fenômeno da pega se dá no decorrer do 

período de aceleração, em que os silicatos, sobretudo a alita (C3S), passam a se hidratar 

rapidamente até atingir a taxa máxima de hidratação ao final desse período, que corresponde 

ao máximo de calor liberado. Ocorre também precipitação da etringita. A taxa de hidratação 

neste período é controlada pela formação do C-S-H. Durante o período de aceleração, a taxa e 

a extensão da hidratação são dependentes da área específica do clínquer (MOSTAFA & 

BROWN, 2005). 

. Período de desaceleração (IV): tem início com diminuição gradual da taxa da evolução do 

calor, dado à redução gradual na concentração de íons em solução, em decorrência da 

precipitação de hidratos que recobrem as partículas do cimento e dificultam a solubilização 

das fases anidras (KADRI & DUVAL, 2002). Após o período aproximado de 24 horas tem-se 

continuidade das reações lentas que dão origem também a C-S-H e CH. O mecanismo de 

reação passa a ser controlado por difusão iônica ou por reação topoquímica.  

. Estágio final (V): um novo ombro sequencial que pode ocorrer, porém menos distinto que o 

anterior, tem sido associado à hidratação da fase ferrita ou a conversão da fase AFt para AFm 

(EMOTO, 2007). A formação de placas hexagonais delgadas de monossulfoaluminato de 

cálcio (fase AFm), a partir de reação do trissulfoaluminato de cálcio (fase AFt) com C3A e o 

C4AF, ocorre por indisponibilidade de sulfato de cálcio no sistema (TAYLOR, 1997). Com o 

crescimento dos produtos de hidratação são preenchidos gradativamente os espaços, ocupados 

inicialmente pelo excesso de água de mistura, com densificação da pasta e as reações de 

hidratação prosseguem por mecanismo topoquímico (TAYLOR, 1997).  
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2.1.4.4 Efeito da temperatura em pastas cimentícias  

 

Pastas de cimento quando expostas a altas temperaturas podem sofrer modificações 

em sua microestrutura, provocando alterações perceptíveis na estrutura física, composição 

química e quantidade de água, comprometendo assim a durabilidade do material. A 

temperatura é o fator que mais afeta a cinética de reação na hidratação do cimento Portland. 

Taxa de hidratação do cimento, estabilidade e morfologia dos produtos de hidratação são 

fortemente dependentes deste parâmetro.  

As classes de cimento para poços de petróleo são aplicáveis em diferentes 

profundidades, estabelecidos pela API (Instituto Americano de Petróleo) Norma 10A. Para 

poços petrolíferos que a temperatura máxima atingida é 40°C, a hidratação do cimento 

Portland e seus produtos de hidratação são iguais aos observados em temperatura ambiente 

(27°C). Já em temperaturas superiores a 40°C, ocorrem mudanças na microestrutura e 

morfologia do gel de C-S-H, tornando o material mais fibroso e com elevado grau de 

polimerização de silicato. O aumento da temperatura acelera e modifica a forma hexagonal 

dos aluminatos hidratados, de hexagonal para a forma cúbica, e influencia o comportamento 

do sulfoaluminato de cálcio. Em temperaturas acima de 60°C, a etringita deixa de ser estável 

e se decompõe em monossulfoaluminato de cálcio e gipsita (NELSON, 1990).  

O aumento da temperatura durante o período de cura do cimento acelera as reações 

químicas de hidratação, favorecendo as resistências iniciais, sem defeitos prejudiciais sobre as 

resistências a idades mais avançadas. Já uma temperatura mais alta durante e depois do 

contato inicial entre o cimento e a água, reduz a extensão do período de latência de modo que 

a estrutura total da pasta hidratada se define mais cedo (NEVILLE, 1997). Apesar da 

temperatura de cura elevada aumentar a resistência inicial, a taxa de elevação e o valor da 

temperatura devem ser moderados, pois temperaturas muitos elevadas inicialmente podem 

prejudicar a resistência e a porosidade dos materiais cimentícios a idades subsequentes, 

provocando uma distribuição não uniforme dos produtos de hidratação no interior da pasta 

(KIM et al., 2002). 

Em poços profundos com alta temperatura e pressão (poços de petróleo e gás, poços 

geotérmicos e poços com recuperação térmica) é comum encontrar zonas de águas corrosivas 

e formações muito fracas que devido a modificações significativas no comportamento físico e 

químico da pasta cimentícia pode resultar em uma possível perda de isolamento zonal entre a 

bainha e a formação. 
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É comum em poços onde a temperatura é superior a 110°C ocorrer o fenômeno de 

retrogressão de resistência. Este fenômeno foi primeiramente relatado na indústria do petróleo 

por Swayse (1954) e consiste na mudança de fases do C-S-H que muitas vezes se converte em 

uma fase chamada α-silicato dicálcico hidratado (α-C2S ou Ca2(HSiO4)OH), que possui 

estrutura cristalina, massa específica alta, elevada permeabilidade e baixa resistência 

mecânica à compressão. Para minimizar os efeitos da retrogressão de resistência, é adicionada 

sílica em até 40% de substituição do cimento com o objetivo de incrementar a atividade 

pozolânica e modificar a trajetória desse processo natural de conversão, aumentando a 

resistência à compressão e diminuindo a permeabilidade (NELSON, 1990).  

As variações de fases apresentam aumento da rede de poros intersticiais com a 

elevação da temperatura. No entanto, as pastas sem a adição de sílica devem ser curadas 

sempre em baixa temperatura, pois ocorre a expulsão da água excedente da pasta e 

consequente formação dos poros deletérios (BEZERRA, 2006). A retrogressão de resistência 

pode ser reduzida com a diminuição da relação CaO/SiO2 na pasta de cimento. Pastas com 

relação CaO/SiO2 inferior a 1 apresentam baixa retrogressão de resistência e baixa 

permeabilidade. Logo, é necessário mais SiO2 do que CaO para a formação dessa fase. Estas 

descobertas tornaram-se a base para o desenvolvimento de diversos aditivos para aplicação 

em cimentação de poços de petróleo (NELSON, 1990). 

 

2.1.5 Aditivos para cimentação 

 

O sucesso de uma cimentação de petróleo depende de fatores como: Ser bombeável 

durante o tempo necessário para sua colocação sob condições particulares; Manter as 

suspensões estáveis; Uma vez no lugar, endurecer rapidamente; Preservar a aderência 

mecânica ao revestimento e a formação; Conservar o isolamento das formações. 

A fim de garantir um bom desempenho das pastas em operações de cimentação de 

poços, as indústrias de aditivos químicos foram capazes de desenvolver materiais que 

auxiliem na adequação das propriedades das pastas às diferentes condições encontras durante 

os processos de perfuração e completação de poços petrolíferos. 

A seleção de aditivos químicos assume grande importância, pois estes modificam as 

características das pastas de cimento numa variedade de formas: 

. Densidade pode variar de 6,0 a 21,0 lb/gal (Figura 2.7); 

. A resistência à compressão pode variar de 200 a 20000 psi; 
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. O tempo de pega pode ser acelerado ou retardado para produzir um cimento que irá 

endurecer em poucos segundos ou permanecer fluido por mais de 36 horas;  

. O filtrado pode ser reduzido para menos de 25 mL/30 min, quando medido nas condições 

API;  

. O cimento poder ser resistente à corrosão, quando sua composição química é alterada;  

. A permeabilidade pode ser controlada em poços de baixa temperatura por meio da 

densificação ou a temperaturas superiores a 230ºF utilizando sílica flour; 

Mais de 100 aditivos para cimentação de poços estão disponíveis, encontrados na 

forma sólida ou líquida. Os aditivos utilizados em pastas de cimento são classificados em 

várias funções, conforme seu desempenho. A seguir estão apresentados alguns dos principais 

aditivos químicos utilizados em pastas de cimento para poços petrolíferos (Tabela 2.8). 

 

 

Figura 2.7- Variação do peso de sistemas cimentantes (SMITH, 1990). 
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Tabelas 2.8 – Principais aditivos químicos utilizados em cimentações de poços petrolíferos (SMITH, 1990). 

 

Tipo de aditivo 

 

Função 

 

Composição 

 

Vantagens 

 

Antiespumante 

 

 

Reduz a tensão 

superficial 

 

 

Poliglicóis 

 

Evitar bolhas 

 

 

 

Dispersante 

 

 

Reduz a 

viscosidade da 

pasta 

 

 

Ácidos orgânicos, 

Polímeros, Cloreto 

de sódio, 

Lignosulfonatos 

 

Pastas mais fluida 

 

 

Controlador de  

Filtrado 

 

 

Evitar a perda de 

água da pasta para a 

formação 

 

 

Polímeros, 

Dispersantes, Látex 

 

Manter a coesão da 

pasta, retendo água 

em seu interior 

 

 

 

Acelerador 

 

 
Reduzir tempo de 

pega de pastas leves, 
Ajustar os plugs do 

cimento e combate a 

perda de circulação  

 

 
Cloreto de cálcio, 

Cloreto de sódio, 
Gipsita, Silicato de 

sódio, Dispersantes, 

Água do mar  

 

 

 
Acelera a cura, 

Elevada resistência 

inicial  

 

 

 

Retardador 

 
Aumentar o tempo de 

pega, Reduzir a 

viscosidade da pasta  

 

 
Lignosulfonatos, 
Ácidos orgânicos, 

CMHEC, 

Lignosulfonatos, 
modificados 

 

 
Aumenta o tempo de 

bombeamento, 

Melhora as 

propriedades de fluxo 

 

 

2.2 FIBRA DE VIDRO 

 

Entre os diversos tipos de materiais utilizados para o reforço de argamassa e 

concretos de cimento Portland, tais como as fibras de aço, náilon, carbono, vegetais, entre 

outras, encontra-se a fibra de vidro. Esta fibra é uma das mais utilizadas na fabricação de 

compósitos, possuem fácil acessibilidade e baixo custo comercial. 
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2.2.1 Composição química e propriedades 

 

 A fibra de vidro é obtida industrialmente a partir do vidro, o qual se identifica como 

material inorgânico à base de sílica, de estrutura química constituída por uma rede de silício-

oxigênio amorfo. Além disso, essas fibras são comumente encontradas na forma de lã de 

vidro, malhas, placas e fios em pequenos pacotes dependendo da aplicação destinada.  

Em geral, as fibras de vidro são manufaturadas na forma de “cachos”, isto é, fios 

compostos de centenas de filamentos individuais justapostos. O diâmetro dos filamentos 

individuais é geralmente da ordem de 10 μm. (TAYLOR, 1994). Essas, ainda, possuem 

diferentes classificações. No entanto, dois tipos de fibra de vidro são as mais usuais: vidro E 

(convencional) e vidro AR (álcalis-resistente). 

 O tipo de fibra de vidro mais comum, também chamada de tipo E, requer algumas 

limitações. Esse tipo sofre degradação das propriedades físicas com o tempo, devido ao 

ataque do meio alcalino da matriz de cimento Portland, o que pode intervir diretamente na 

tenacidade e flexibilidade do material, tornando-as frágil.  

A fragilização da fibra pode ocorrer pelo processo de mineralização, resultante da 

migração de produtos de hidratação, especialmente o hidróxido de cálcio, para a cavidade 

central, paredes e vazios da fibra, onde cristalizam. Isso pode provocar a ruptura sem 

alongamento considerável, não contribuindo conforme o esperado para o incremento da 

tenacidade na matriz cimentícia (TOLEDO FILHO, 1997).  

 Algumas condições que propiciam a baixa durabilidade das fibras de vidro 

convencionais em concretos de cimento Portland, geralmente, atribuídas a um ou mais fatores, 

são mencionados a seguir (PURNELL et al., 2000) :(1) Corrosão das fibras pelo hidróxido de 

cálcio, Ca(OH)2, produzido durante a hidratação do cimento Portland; (2) Precipitação dos 

produtos de hidratação, principalmente o Ca(OH)2; (3) Densificação da matriz na interface 

reduzindo a flexibilidade das fibras. 

 Logo, possíveis soluções encontradas como meio de contornar a degradação dessas 

fibras seriam (PURNELL et al., 2000) 

. Melhorar as resistências da fibra, a partir do uso de fibra de vidro álcalis-resistente (AR) ou 

preparo de uma superfície para resistir ao ataque; 

. Modificar a matriz do cimento das seguintes maneiras: (a) utilizar cimento de baixa 

alcalinidade, como o cimento de alto forno (CP III) ou, (b) adicionar sílica ativa, cinza 

volante, metacaulinita, dentre outros materiais, que têm como objetivo baixar o pH da solução 

dos poros e/ou reduzir ou eliminar a formação de hidróxido de cálcio;  
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 A fibra de vidro álcalis-resistente (AR) foi desenvolvida com a presença de 16% 

óxido de zircônio em sua composição, a fim de admitir melhor desempenho em relação à 

durabilidade em meios alcalinos (TEZUCA, 1989; PARDELA & AGUILA, 1992). No 

entanto, o custo da fibra de vidro AR é alto, cerca de 3 vezes o valor da fibra de vidro 

convencional, sendo mais economicamente viável o uso da fibra convencional, mas tendo a 

necessidade de protegê-la ao ataque químico, seja por meio da adição de sílica ativa, látex ou 

proteção superficial das fibras (PERUZZI, 2002).  

Embora as fibras de vidro sejam confeccionadas com um material frágil, 

provenientes do vidro, elas são responsáveis por propriedade satisfatórias já conhecidas na 

construção civil, como: baixo coeficiente de dilatação térmica, resistência à tração e à 

vibração, retenção das propriedades mecânicas a altas temperaturas, grande alongamento na 

ruptura, facilidade de processamento, baixo custo comparada a outras fibras dúcteis 

(OLIVEIRA & AGOPYAN, 2000). 

Na Tabela 2.9 e 2.10 estão algumas das principais propriedades e composição 

química das fibras de vidro tipo E e tipo AR. 

 

Tabela 2.9- Algumas características e propriedades mecânicas das fibras de vidro: Vidro E e Vidro AR. 

(TEZUKA, 1989). 

 

Tabela 2.10- Composição química das fibras de vidro: Vidro E e Vidro AR (BENTUR & MINDESS, 2007). 

 

 

Fibras 
Densidade 

 

(kg/m
3
) 

 

Diâmetro 
 

(μm) 

 

Resistênciaà 

tração  
(MPa) 

 

Módulo de 

elasticidade 
(GPa) 

Resistência 

aos álcalis 

Alongamento 

à ruptura 
(%) 

Vidro E 
2550 9 a 15 2100 a 3500 

 

77 Pobre 4,8 

Vidro AR 2700 10 a 20 2000 a 2800 70 a 84 Razoável 3,6 

 

Fibras (%) 

 

SiO2 

 

K2O + 

Na2O 

 

B2O3 

 

Al2O3 MgO CaO ZrO2 Li2O 

Vidro E  52,4 0,8 10,4 4,4 5,2 1, 6 
— — 

Vidro AR 71 11 — 18 — — 16 1 
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2.3 COMPÓSITOS CIMENTÍCIOS REFORÇADOS COM FIBRA 

 

Concretos reforçados com fibras já se encontram bem discutidos na indústria da 

construção civil e são usualmente constituídos por um cimento hidráulico, água, agregados e 

fibras discretas descontínuas. Essas fibras podem ser utilizadas de diversas formas e 

tamanhos, produzidas em aço, plástico, vidros e materiais naturais. O reforço com fibras 

fornece mais tenacidade e resistência ao impacto, comparado ao concreto convencional. Por 

isso, pode proporcionar um método efetivo para superar as características de fragilidade do 

material (MEHTA & MONTEIRO, 1994).  

 Os compósitos reforçados com fibras podem ser classificados de acordo com os 

comprimentos da fibra, divididos em contínuos (alinhados) e descontínuo (curto). Os 

descontínuos, por sua vez, podem ser subdivididos em alinhados e orientados aleatoriamente 

(Figura 2.8). As aplicações que envolvem tensões aplicadas totalmente multidirecionais 

utilizam normalmente fibras curtas e aleatoriamente distribuídas no material da matriz. Taxas 

de produção para compósitos com fibras curtas (alinhados ou com orientações aleatórias) são 

rápidas, e formas complexas podem ser moldadas, as quais não são possíveis quando se utiliza 

um reforço com fibras contínuas. Além disso, as fibras curtas apresentam vantagens no fator 

custo de fabricação, pois são consideravelmente menores comparados as fibras contínuas e 

alinhadas (CALLISTER, 2002). 

 

 

Figura 2.8- Esquema de compósitos reforçados com fibra: (a) contínuas e alinhadas, (b) descontínuas e 

alinhadas, e (c) descontínuas e aleatoriamente orientadas (CALLISTER, 2002). 

 

 

 Como a eficiência das fibras depende de sua atuação como ponte de transferência de 

tensão ao longo da fissura que aparece no concreto, pode-se deduzir uma série de aspectos 
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tecnológicos fundamentais. Efeitos como teor e geometria das fibras são importantes 

contribuintes para o incremento das propriedades mecânicas em reforços cimentícios. Quanto 

maior o teor de fibra utilizada, maior será o seu número atuando como ponte de transferência 

de tensão ao longo da fissura, o que aumenta o reforço pós-fissuração do concreto. Já quanto 

maior o comprimento da fibra, maior será a capacidade resistente pós-fissuração conferida 

pela fibra ao concreto. No entanto, a utilização de elevados comprimentos de fibra podem 

produzir dois grandes inconvenientes: (1) A dificuldade gerada pelas fibras à mobilidade da 

mistura; (2) A fibra poderá acabar por se romper no momento em que a fissura surge, o que 

reduz a resistência residual. Com isto, perde-se uma das principais contribuições das fibras às 

matrizes cimentícias, que é a redução de sua fragilidade (FIGUEIREDO, 2011). 

 

2.3.1 Comportamento das propriedades mecânicas com reforço de fibra 

 

 A ação das fibras como reforço e seu comportamento em matrizes cimentícias são 

discutidos a seguir.  

 

2.3.1.1 Resistência à compressão 

 

 Maiores resistências à compressão resultam em rupturas mais frágeis, tanto para 

concretos convencionais quanto para aqueles reforçados em pequenas quantidades de fibras. 

Uma maior quantidade de fibras faz-se necessário ser adicionada à medida que se aumenta a 

resistência a compressão dos concretos, a fim de que esses possam garantir uma ruptura mais 

dúctil. O fator inicial para estudos direcionados a concretos e argamassas reforçados com 

fibra se deve a resistência à compressão. Após isso, procura-se otimizar os outros aspectos 

mecânicos desejáveis ao compósito, entre eles, a resistência à tração, à flexão, ao impacto e a 

tenacidade, pela adição da fibra (GUIMARÃES, 1999). 

 

2.3.1.2 Interação matriz-fibra 

 

 Alguns dos principais fatores que influenciam a interação matriz-fibra são as 

condições da matriz (fissurada e não fissurada), a composição da matriz, a geometria da fibra, 

o tipo de fibra (metálica, polimérica, vidro, etc.), as características de superfície da fibra, a 

rigidez da fibra comparada à matriz, a orientação da fibra (alinhada ou distribuídas 
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aleatoriamente), a quantidade de fibras adicionadas e durabilidade das fibras no compósito 

(BALAGURU & SHAH, 1992). 

 De acordo com a Figura 2.9a, nas matrizes que ainda não possuem fissuração, quando 

a ação é aplicada ao material, parte é transferida para as fibras ao longo de sua superfície. 

Devido à diferença de rigidez estabelecida entre a fibra e a matriz, tensões de cisalhamento 

ocorrem ao longo da superfície da fibra. Caso a fibra seja mais rígida que a matriz, como a 

fibra de vidro, a deformação ao longo da fibra será menor, Figura 2.9b e 2.9c. Módulos de 

elasticidade de fibras menor que o da matriz acarreta maiores deformações ao redor da fibra, 

entre alguns casos estão às fibras poliméricas e algumas naturais (GUIMARÃES, 1999). 

 

 

Figura 2.9- Interação fibra-matriz com a matriz não fissurada: (a) descarregada, (b) submetida à tração e (c) 

submetida à compressão (BALAGURU & SHAH, 1992).  

 

 

2.3.1.3 Fenômeno de grampeamento de fissuras 

 

 O surgimento de fissuras em concretos pode ser iniciado antes mesmo da aplicação de 

um carregamento. Estas falhas aparecem como microfissuras a partir de defeitos gerados 

como vazios e pequenas fissuras, frequentemente presentes em concretos convencionais ou 

nas partículas de agregados, podendo ocasionar a perda de aderência à pasta de cimento. 

Aplicando-se um carregamento externo, as microfissuras se coalescem umas com as outras 

formando fissuras maiores, as quais podem ir ao encontro de uma macrofissura externa, caso 

não haja algum obstáculo que impeça a sua propagação. Nos concretos convencionais, os 

            (a)                                 (b)                               (c) 
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vazios são fatores importantes, pois como são livres de tensões, podem atrair as microfissuras 

que procuram um caminho de menor resistência (EKANE, 1999).  

 Para concretos reforçados com fibras, estas irão atuar como barreira a coalescência de 

microfissuras, concentrando-as em torno de si e atuando como grampeamento das 

macrofissuras, Figura 2.10 a e 2.10.b. 

 

        

                                                       (a)                                                                           (b) 

Figura 2.10- Comportamento da ação e ruptura de pastas reforçadas com fibras: (a) Grampeamento de 

macrofissuras (EKANE, 1999) e (b) Diferença de ruptura à flexão de uma pasta de cimento sem e com adição de 

fibra (MEHTA & MONTEIRO, 2006). 

 

 

As fibras ampliam a capacidade de deformação do material e aumentam a capacidade 

de suporte de carga, principalmente quando submetidas a esforços de tração, flexo-tração e 

impacto. Essa maior capacidade de deformação é obtida pelo efeito de grampeamneto das 

fissuras, em virtude do atrito e aderência existentes entre a fibra e a matriz cimentícia 

(OLIVEIRA, 2000). Outro fator determinante para o controle das microfissuras, além da 

inserção de fibras como já mencionado, é a quantidade de fibra adicionada ao compósito 

cimentício. Com o aumento do número de fibras, a abertura das fissuras tornar-se menor, 

reduzindo assim a área total de fissuração (CAETANO et al., 2004)  

 

2.2.3.4 Resistência à tração e flexão  

 

No concreto simples, Figura 2.11a, uma fissura irá proporcionar uma barreira à 

propagação de tensão de tração, representadas pelas linhas de tensão. Esse desvio das linhas 

de tensão irá implicar numa concentração de tensões nas extremidades da fissura e, no caso 

desta superar o valor de tensão crítica, ocorrerá a ruptura por fadiga do material. Caso o 
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esforço seja cíclico, pode-se interpretar a ruptura por fadiga da mesma maneira. Dessa forma, 

para cada ciclo, há uma pequena propagação das microfissuras e, consequentemente, um 

aumento progressivo na concentração de tensões em sua extremidade até que ocorra a ruptura 

abrupta do material, caracterizando um comportamento tipicamente frágil. Já quando se 

adicionam fibras de resistência e módulo de elasticidade adequada com teor apropriado, o 

concreto deixa de ter o caráter marcadamente frágil. Isso ocorre pelo fato da fibra servir como 

ponte de transferência de tensões pelas fissuras, cuja concentração de tensões será agora 

minimizada, conforme Figura 2.11b. Com isso, tem-se uma considerável redução da 

velocidade de propagação das fissuras no compósito que passa a ter um comportamento 

pseudo-dúctil ou não frágil, ou seja, um compósito reforçado com fibra irá apresentar certa 

capacidade resistente após fissuração (FIGUEIREDO, 2011). É um conhecimento clássico 

que a utilização de fibras assegurará uma menor fissuração do concreto (LI, 1992).  

 

 

Figura 2.11- Exemplo do comportamento gerado pela concentração de tensões no concreto (a) sem adição de 

fibra e (b) com reforço de fibra (FIGUEIREDO, 2000).  
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3 ESTADO DA ARTE  

 

As fibras têm sido utilizadas como reforços conferindo boas propriedades mecânicas 

ao concreto. Em virtude dos benefícios mencionados, pesquisas estão sendo desenvolvidas 

buscando adaptar esta tecnologia às pastas de cimentação de poços de petróleo. 

A adição de fibras nas matrizes pode melhorar as suas propriedades mecânicas, como 

a resistência à tração, à flexão e ao impacto. Além disso, altera seu comportamento após 

fissuração diminuindo os efeitos de uma ruptura brusca da matriz cimentícia (AGOPYAN & 

SAVASTANO JUNIOR, 2007).  

Ali et al. (2012) estudou propriedades dinâmicas e estáticas de concretos com teores 

de adição de fibra que variaram de 1 a 5% (em relação a massa do cimento) e os 

comprimentos foram: 2,5 5,0 e 7,5 centímetros. De acordo com os resultados obtidos, o 

comprimento de 5,0 cm com o teor de 5% obtiveram os melhores resultados em sua pesquisa.  

Toledo Filho (1997) considera que pode ocorrer a fragilização da fibra pelo processo 

de mineralização, resultante da migração de produtos de hidratação, especialmente o 

hidróxido de cálcio, para a cavidade central, paredes e vazios da fibra, onde cristalizam. Isso 

pode provocar a ruptura sem alongamento considerável, não contribuindo conforme o 

esperado para o incremento da tenacidade na matriz cimentícia.  

Peruzzi (2002) estudou a viabilidade do uso de fibras de vidro convencionais, usando 

cimentos que gerassem menor quantidade de Ca (OH)2 na sua hidratação e, ainda, modificou a 

matriz com látex estireno-butadieno (SB) e adição de sílica ativa para agir com o hidróxido de 

cálcio produzido na hidratação do cimento. Ele concluiu que a maneira mais eficiente de 

atenuar a corrosão química das fibras de vidro pelos produtos de hidratação do cimento 

Portland é por meio da proteção da superfície da fibra.  

Correia (2009) estudou o desenvolvimento de materiais cimentícios modificados com 

polímero SBR e fibra de volastonita  avaliando seu comportamento mecânico e estrutural para 

aplicação em poços de petróleo submetidos à injeção de vapor. Ela concluiu que as reologias 

foram adequadas a cimentação de poços e as pastas com polímero e fibras de volastonita 

obteve melhor desempenho ao comportamento mecânico. 

Berndt & Philippacopoulos (2002) desenvolveram um estudo da aplicação de fibras 

em pastas de cimentação. Foram avaliadas em uma matriz composta por cimento classe G e 

40% de sílica ativa a influência das seguintes fibras: aço, microfibras de aço, carbono, basalto 

e vidro. Vale ressaltar também que foram avaliados neste estudo o látex de SBR e agentes 

estendedores como microesfera e perlita em conjunto com as fibras. Os resultados mostraram 
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que as pastas com fibra de aço (13 mm de comprimento e 0,16 mm de diâmetro) 

incrementaram a resistência à tração com relação à pasta sem fibra. Tal desempenho foi 

atribuído à elevada relação de aspecto (81) da fibra utilizada com relação às demais.  

Apesar da influência das fibras na reologia de concretos ser apresentada em diversos 

trabalhos na literatura (DE LARRARD et al., 1999; VELASCO, 2008; MARANGON, 2006), 

a influência das fibras em pastas ainda é incipiente. Poucos são os trabalhos apresentados na 

literatura sobre o tema (BERNDT & PHILIPPACOPOULOS, 2002; ROMERO et al., 2006 e 

BALTHAR, 2008).  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O planejamento do trabalho foi realizado com o intuito de estudar as influências da 

inserção de microfibras de lã de vidro nas propriedades da pasta de cimento. Para isso, foram 

desenvolvidas pastas com adição de microfibras em percentuais 2%, 3%, 4% e 5% BWOC 

(By Weight of Cement), em diferentes tamanhos, e 40% de silica flour. Pastas de referência 

(sem adição de microfibra) foram desenvolvidas para avaliação da eficiência do aditivo. 

Sistemas de pastas foram formuladas para atingir uma massa especifica de 1,90 Kg/ dm
3 

(15,6 

lb/gal), peso especifico comumente usado em pasta para cimentação primária.  

 A primeira fase do trabalho foi o processo de moagem da microfibra, gentilmente 

fornecido pelo Laboratório de Ensaio de Materiais e Estruturas- LABEME/ UFPB. Em 

seguida, foi realizada uma prévia caracterização do material através de análises por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), difração de raios X (DRX), fluorescência de 

raios X (FRX), termogravimetria (TG/DTG) e, ainda, análise granulométrica por 

peneiramento. A segunda fase do trabalho foi seguida por alguns ensaios de laboratório 

segundo API, como reologia, água livre, estabilidade e resistência à compressão, além de 

análises de energia de fratura, módulo de elasticidade e permeabilidade, importantes para a 

verificação das propriedades mecânicas da pasta de cimento em estudo. 

 

4.1 MATERIAIS  

 

 Para a formulação das pastas de cimento foram utilizados os seguintes materiais: 

 

. Cimento Portland especial fornecido pela CIMESA – Cimento Sergipe S.A., localizada em 

Laranjeiras – Sergipe. Este cimento Portland especial é um cimento classe A modificado 

industrialmente, que possui propriedades equivalentes as do cimento Portland classe G; 

. Silica flour fornecida pela companhia de serviços BAKER HUGHES. 

. Fibra de lã de vidro comercial, da marca Saint-Gobain; 

. Água potável, procedente dos poços da UFRN; 

 

4.2 MÉTODOS  

 

A Figura 4.1 apresenta o fluxograma com as atividades realizadas para o 

planejamento experimental do trabalho. 
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Figura 4.1 – Fluxograma da metodologia. 

 

 

4.2.1. Pré-tratamento da fibra de lã de vidro 

 

 As fibras de lã de vidro utilizadas no trabalho foram submetidas a prévio 

processamento de moagem. Estas foram adquiridas no comércio local de João Pessoa- PB, na 

forma de manta térmica, da marca Saint-Gobain. As mantas de lã vidro são empregadas no 

ramo de refrigeração e isolamento, obtidas comercialmente com uma proteção na forma de 

filme de alumínio. Para a realização da moagem, o filme de alumínio foi removido e, em 

seguida, as mantas foram cortadas a fim de que cada evento de moagem fosse realizado com 

30 g do material. O processo de moagem da fibra de lã de vidro foi submetido em diferentes 

tempos: 1,5 minutos (90 segundos), 3 minutos (180 segundos), 5 minutos (300 segundos) e 10 

minutos (600 segundos). O moinho utilizado para o processamento foi moinho de bolas de 

alumina, modelo periquita, marca SERVITECH. 
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4.3 CARACTERIZAÇÃO DA MICROFIBRA DE LÃ DE VIDRO  

 

4.3.1 Granulometria por peneiramento 

 

O perfil granulométrico prévio das microfibras de vidro foi avaliado através da 

granulometria por peneiramento.  Para o ensaios foram utilizadas malhas entre 08 a 400 

Mesh. O tempo de peneiramento foi realizado por 15 minutos, potenciômetro 09, em vibrador 

eletromagnético para peneiramento, modelo T, da Produtest; 

 

4.3.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)  

 

A caracterização morfológica da fibra e das pastas de cimento com fibras foi 

realizada por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), da HITACHI modelo TM3000 

com elétrons retroespalhados. O procedimento de preparação do material constituiu na 

deposição de uma pequena porção do pó da microfibra sobre uma fita adesiva de carbono 

fixada no porta-amostra. As imagens foram capturadas com ampliações compreendidas entre 

40 a 180 vezes. O mesmo procedimento foi realizado para a pasta de cimento com fibras, 

porém com a deposição de um pequeno pedaço do corpo de prova já rompido. Neste, as 

imagens foram capturadas com ampliações compreendidas entre 150 a 1200 vezes. 

 

4.3.3 Fluorescência de raios X (FRX)  

 

A determinação da composição química da microfibra de vidro foi realizada através 

de um equipamento de fluorescência de raios x por energia dispersiva, da SHIMADZU, 

modelo EDX- 720. Os espectros foram obtidos utilizando cerca de 300 mg de amostra em pó 

fino depositado em um porta-amostra formado por um filme plástico de polietileno, que 

apresenta baixa absorção de raio x na faixa de energia de interesse. 

 

4.3.4 Difração de raios X (DRX) 

 

As análises foram realizadas em um equipamento da SHIMADZU, modelo XRD-

7000, utilizando uma fonte de radiação de CuKα com voltagem de 30 kV, corrente de 30 mA. 

Os dados foram coletados na faixa de 2de 5 a 80 graus. 

 

 



Materiais e Métodos                                                                                                                                             52 

 

Luanna Carla Matias Paiva – Set/ 2013 

4.3.5 Termogravimetria (TG/ DTG)  

 

Para análise termogravimétrica/ termogravimétrica diferencial (TG/ DTG), a amostra 

de microfibra foi submetida a razão de aquecimento de 10
o
C./min

-1
 em atmosfera de 

nitrogênio até 700
o
C. O equipamento utilizado foi uma termobalança modelo TGA 51, da 

SHIMADZU.  

 

4.4. ENSAIOS REALIZADOS COM A PASTA DE CIMENTO  

 

4.4.1 Cálculo e formulação das pastas cimentantes  

 

Para obtenção dos valores de massas correspondentes a cada concentração de aditivo 

utilizado, o peso específico da pasta de cimento é fixado e se atribui as concentrações 

desejadas de aditivos sólidos ou líquidos. Todos esses cálculos são efetuados de acordo com a 

norma API RP 10B. 

As formulações das pastas foram determinadas de acordo com a metodologia de 

cálculos de pastas de cimentos para ensaios de laboratório, com uso de uma planilha de 

cálculos específica para este fim, onde quantidades de materiais são calculadas para que a 

pasta atinja um peso específico pré- estabelecido.  

As pastas foram formuladas com densidade fixa 15,6 lb/gal, aditivadas com 

concentrações partindo de 2%  a 5% (BWOC) de microfibra e 40% de silica flour. Para cada 

concentração estabelecida, foram-se variando os diâmetros das fibras. As formulações 

utilizadas estão apresentadas na Tabela 4.3 a seguir. 
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Tabela 4.1- Composição das pastas cimentícias. 

*Formulações das pastas de cimentos referentes à Batelada 113 de cimento Portland Especial. 

 

 

Como pasta de referência, utilizou-se uma formulação contendo água, cimento e 

sílica, ou seja, todos os aditivos, com exceção da microfibra, com a mesma densidade 15,6 

lb/gal. As condições de testes foram obtidas após simulação em programa para um  poço de 

petróleo de profundidade 500 m e gradiente geotérmico 2,30ºF/ 100 pés. Como resultado, foi 

observada uma temperatura de circulação BHCT (Bottom Hole Circulation Temperature) de 

88ºF (31ºC), usada neste trabalho para testes de reologia e água livre ambientes, e uma 

temperatura estática de fundo de poço BHST (Bottom Hole Static Temperature) de 118ºF 

(47,7ºC) e pressão 800 psi, esta utilizada para o testes de estabilidade em câmara de cura 

pressurizada e, ainda, para cura das pasta submetidas aos testes de resistência à compressão, 

energia de fratura, módulo de elasticidade e permeabilidade. 

 

4.4.2 Mistura e homogeneização das pastas  

 

As misturas das pastas foram realizadas em um misturador Chandler modelo 80-60. 

Uma vez pronta à água de mistura (água + aditivos), adicionou-se o cimento, através de funil 

de colo curto pela abertura central da tampa da jarra. A adição foi realizada com taxa 

uniforme, a 4000 ± 200 rpm, durante 15 segundos. Ininterruptamente, instalou-se a tampa 

central e agitou-se a pasta por 35 segundos a 12000 ± 500 rpm (NBR 9831, 2006). Em 

seguida, após a mistura das pastas, realizou-se a homogeneização das mesmas, em uma célula 

de um consistômetro atmosférico Chandler modelo 1200. As pastas foram vertidas para o 

Formulações* 

Cimento 

Portland 

Especial 
(g) 

 

BWOC 
 

 

(%) 

Sílica 

flour 

 
(g) 

Microfibra 

de lã de 

vidro 
(g) 

 

Água 

 
 

(g) 

 

Fator 

Água/Cimento 

 
 (%) 

F0 (pasta referência) 555,36 0% 222,14 _ 344,07 61,02 

2F90, 2F180, 2F300, 2F900 548,60 2% 219,44 10,97 342,56 61,73 

3F90, 3F180, 3F300, 3F900 545,28 3% 218,11 16,36 341,82 61,97 

4F90, 4F180, 4F300, 4F900 542,00 4% 216,80 21,08 341,09 62,21 

5F90, 5F180, 5F300, 5F900 538,77 5% 215,51 26,94 340,37 62,46 
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interior da célula do consistômetro e homogeneizadas por 20 min a 150 ± 15 rpm (NBR 9831, 

2006). 

Conforme a NBR 9831 (2006), ensaios das pastas de cimento por reologia, água livre 

e estabilidade foram necessárias às etapas de mistura e homogeneização. Já ensaios por 

resistência à compressão, energia de fratura, módulo de elasticidade e permeabilidade, são 

exigidos somente a mistura das pastas de cimento. 

 

4.4.3 Reologia  

 

A determinação das propriedades reológicas das pastas formuladas foi realizada 

segundo o procedimento padronizado pela API. As leituras obtidas no viscosímetro rotacional 

foram aplicadas ao modelo de Bingham. O equipamento utilizado para realizar as medidas 

reológicas foi o viscosímetro Chandler modelo 3500. 

Depois de misturadas e homogeneizadas (NBR 9831, 2006), as pastas foram vertidas 

em copo térmico e cisalhadas em viscosímetro aplicando-se várias taxas de cisalhamento, de 

acordo com a norma de ensaios reológicos definidas pela API, a temperatura ambiente. As 

leituras foram realizadas aplicando-se taxas de cisalhamento ascendentes e descendentes a 

intervalos de 10 segundos, mantendo-se a temperatura constante até o final do ensaio. As 

taxas empregadas foram de 3, 6, 10, 20, 60, 100, 200 e 300 rpm. Após a leitura de 3 rpm, 

aumentou-se a velocidade do rotor para 300 rpm, mantendo-a por 1 minuto. Em seguida, o 

motor foi desligado e após 10 segundos ligado novamente acionando-o a 3 rpm, registrando a 

deflexão máxima observada (Gel inicial - Gi). Desligou-se mais uma vez o motor por 10 

minutos e, ao final deste tempo, o motor foi ligado, registrando a deflexão máxima observada 

(Gel final - Gf). 

Adotando-se o modelo matemático de Bingham, de acordo com a Equação 4.1, 

obtêm-se os seguintes parâmetros: a Viscosidade Plástica (Vp), o Limite de Escoamento (LE). 

Tais parâmetros são utilizados para a determinação do regime de escoamento da pasta e 

previsão das pressões geradas durante as operações de cimentação. Os géis inicial (Gi) e final 

(Gf) também são medidos para o conhecimento do grau de tixotropia. 

                                              VPLE                                               (Equação 4.1) 
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4.4.4 Água livre  

 

A pasta de cimento, após ser misturada e homogeneizada (NBR 9831, 2006), foi 

transferida para uma proveta de 250 mL. Esta foi assentada sobre um apoio de vidro, 

suportado por espuma de poliuretana e colocada em local isento de vibrações (NBR 9831, 

2006). Após 2 h, o volume de água sobrenadante, desprendido da pasta, foi retirado com 

auxílio de uma seringa e registrado em uma balança analítica de precisão 0,01g. De acordo 

com o valor encontrado foi possível calcular a porcentagem de água livre (volume do fluido 

sobrenadante coletado) em relação ao volume inicial de 250 mL da pasta. A Equação 4.2, 

mostra o cálculo do teor de água livre: 

 

                                                      % AL = VAL X ρ                                                 (Equação 4.2) 

 

 

Em que: 

 (% AL) é o conteúdo de água livre da pasta, em porcentagem volumétrica, 

 VAL é o volume de fluido sobrenadante coletado, em mililitros, 

 mρ é a massa inicial em g, 

 ρ é a massa específica da pasta, em gramas por centímetro cúbico, que pode ser considerada 

igual a 1,90 g/cm
3
. 

 

4.4.5 Estabilidade  

 

Para o teste de estabilidade, as pastas de cimento foram misturas e, em seguida 

homogeneizadas a BHCT 88ºF, conforme o item 4.4.2. Em seguida, as pastas preparadas 

foram vertidas dentro de um tubo decantador previamente engraxado, na forma de moldes 

cilíndricos. De acordo com os procedimentos exigidos pela norma, o interior do cilindro foi 

mexido levemente com um bastão de vidro para eliminar as bolhas de ar aprisionadas. Após 

isso, foi completado o volume até o transbordamento do recipiente. A tampa superior vazada 

foi enroscada e o cilindro levado à câmara de cura pressurizada. O cilindro foi posicionado 

verticalmente na câmara, submetido às condições de temperatura e pressão iguais a BHST 

118 ºF e 800 psi, respectivamente, mantidos por 24 horas (NBR 9831, 2006). 
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O aquecimento foi desligado 1 hora e 45 minutos antes do término da cura, segundo 

a norma, para o resfriamento dos moldes. Depois de transcorrido o tempo estimado, os moldes 

foram retirados da câmara de cura pressurizada e submetidos à água corrente por 5 minutos. 

Após isso, foi permitido o desenroscamento da tampa superior do cilindro, eliminando os 

fluidos através de um papel absorvente. Com o auxílio de uma seringa, foi injetado um 

volume de água até completar o volume total do cilindro. O volume medido foi transformado 

de mL para mm, denominado por rebaixamento de topo. Em seguida, com o auxílio de um 

martelo de borracha, foi retirada do molde a pasta curada endurecida. A amostra foi lavada em 

água corrente e deixada imersa em água a temperatura ambiente. Então, procedeu-se o corte 

do cilindro em quatro partes iguais: (I) topo, (II) e (III) intermediárias e (IV) fundo (Figura 

4.3). (NBR 9831, 2006). 

 

 

Figura 4.2- Seccionamento da amostra de cimento curada:  

Topo (I), Intermediário (II), Intermediário (III) e Fundo (IV). 

 

 

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

precisão na leitura, em seguida cada seção foi imersa em água em um béquer. Registrou-se o 

peso da seção como “Peso da seção na água”. Em seguida, cada seção foi rebaixada e apoiada 

no fundo do béquer, de modo que o fio não ficasse tensionado, registrando-se o peso indicado 

como “Peso da seção no ar”. Os cálculos dos pesos específicos em lb/gal de cada seção foram 

determinados segundo a Equação 4.3: 

 

 = (AR / AGUA) x 8,33                                   (Equação 4.3) 
 



Materiais e Métodos                                                                                                                                             57 

 

Luanna Carla Matias Paiva – Set/ 2013 

Em que: 

= Peso específico da seção (lb/gal)

AR = Peso da seção no ar 

 AGUA = Peso da seção na água 

 

 

4.4.6 Resistência à compressão  

 

Para avaliação da resistência mecânica, as pastas foram preparadas e em seguida 

vertidas em três moldes plásticos de forma cúbica de 50 mm de aresta, para cada formulação, 

e fechados. Depois, foram levados à cura por 47,7ºC à pressão atmosférica, em um banho 

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

imersão completa dos moldes e também um sistema de circulação realizado por um agitador 

(NBR-9825, 1993).  

As curas foram realizadas em 24 h, 168 h e 672 h de imersão. Após a cura, os corpos 

de prova foram ensaiados em uma máquina universal de ensaios mecânicos Shimadzu 

Autograph Modelo AG-I 9, controlada pelo programa TRAPEZIUM 2. 

 

4.4.7 Enegia de ruptura 

 

  O mesmo procedimento adotado para a realização do ensaio mecânico, item 4.4.5, 

foi também estabelecido à energia de ruptura.  Estes valores foram encontrados através da 

área sob a curva, após a ruptura, dos gráficos tensão-deformação provenientes da resistência à 

compressão. 

 

4.4.8 Módulo de elasticidade  

  

As pastas foram preparadas e em seguida vertidas em três moldes de forma 

cilíndrica, preparados para cada formulação e vedados com papel filme. Depois, foram 

levados à cura por 47,7ºC (118ºF) à pressão atmosférica, em um banho termostático Nova 

Ética Modelo 500/3DE com água, com sistema de circulação realizado por um agitador. As 

curas foram realizadas em 24 h, 168 h e 672 h de imersão. Após a cura, os corpos de prova 

foram ensaiados por emissão de pulso elétrico de baixa frequência ultrassônica (NBR 15630, 

2008), com o auxílio de um gel de contato, em equipamento modelo TICO de marca Proceq, 

com transdutores de 54 kHz.  
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O cálculo do módulo de elasticidade dinâmico foi realizado de acordo com a 

Equação 4.4: 

  

                                   Ed = ρV
2
 (1+ν)(1-2ν)/(1-ν)                           (Equação 4.4) 

 

Em que: 

Ed- Módulo de elasticidade dinâmico (MPa),  

ρ - Densidade do corpo-de-prova (kg/m
3
),  

V - Velocidade de pulso (km/s),  

ν - Coeficiente de Poisson - adotado igual a 0,2 na norma brasileira. 

 

 

4.4.9 Permeabilidade a gás 

 

  O ensaio de permeabilidade das pastas cimentícias foi determinado em um 

permeabilímetro a gás nitrogênio, da Core Laboratories Instruments, através de um programa 

Ultra Perm 500, o qual permitiu determinar a permeabilidade na região compreendida em 

0,0001 mD a 30 000 mD. Para o ensaio a pasta preparada foi vertida em moldes cilíndricos 

em bronze, que passou por processo de cura de 24 h e 168 h. Anterior à realização dos testes, 

as amostras foram secas em 5 h (para corpos de prova curados em 24 h) e 1dia (para corpos de 

prova curados em 168 h) no ambiente atmosférico e, somente no dia seguinte, foram 

colocadas em estufa a 60ºC durante 1 dia para evaporação de água remanescente. De acordo 

com a lei de Darcy, que mede o fluxo de fluidos em meios porosos, pode ser obtido o 

coeficiente de permeabilidade, k, através da Equação 4.5: 

 

                                                    Q = - k.A.( dp/ dx) / μ                               (Equação 4.5) 

 

Em que: 

Q - fluxo através do corpo, 

K - coeficiente de permeabilidade, 

A - área da base do cilindro, 

dp/ dx - variação de pressão de entrada e saída do fluido 

μ - a viscosidade do fluido. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA MICROFIBRA DE LÃ DE VIDRO  

 

  As fibras de lã de vidro comerciais utilizadas no estudo foram submetidas a 

procedimentos de moagem em diferentes tempos. Os aspectos visuais da fibra moída podem 

ser observados na Figura 5.1. Adotou-se: F90, F180, F300 e F600 para fibras moídas com 

duração de 90 segundos, 180 segundos, 300 segundos e 600 segundos, respectivamente. 

 

 
 

                F90 s                            F180 s                            F300 s                            F600 s 

 

Aumento do tempo de moagem 

 
Figura 5.1- Aspecto visual da microfibra de lã de vidro após moagem. 

 

 

Uma prévia caracterização físico-química da microfibra de lã de vidro faz-se 

necessário para o conhecimento das potencialidades desse material. Sua caracterização torna-

se imprescindível para melhor aplicá-lo às pastas de cimento. Perfil morfológico e 

microestrutural da microfibra, bem como a composição química e os aspectos geométricos 

inerentes ao material serão discutidos a seguir. 
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5.1.1 Granulometria por peneiramento 

 

 A Tabela 5.1 e Figura 5.2 mostram a distribuição granulométrica das microfibras. A 

partir da análise pode-se prever o diâmetro médio apresentado para cada variação de moagem 

da fibra. De acordo com os valores obtidos, os tempos destinados à moagem do material 

foram eficientes, pois foi possível permitir uma visual diferenciação granulométrica de uma 

moagem a outra, podendo melhor avaliá-las quanto aos incrementos gerados às propriedades 

da pasta.  

 

 

Tabela 5.1- Distribuição granulométrica das microfibras e do cimento Portland Especial utilizados no trabalho. 

 Peneira 

granulométrica   Massa retida (%) 

(Mesh) (mm) 

 

F90 

 

 

F180 

 

F300 

 

F600 

Cimento 

Portland 

Especial* 

08 2,38 93,87 - - - - 

14 1,41 2,33 87,70 0,10 0,16 1,38 

48 0,30 2,43 8,78 70,88 27,70 31,20 

70 0,21 0,43 2,24 16,04 29,16 57,06 

100 0,15 0,05 0,28 0,96 17,24 7,80 

150 0,10 0,00 0,18 0,12 9,08 - 

250 0,06 0,00 0,04 0,12 10,62 1,44 

400 0,04 0,00 0,00 0,08 1,23 0,00 

Prato - 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 

*Cimento Portland Especial Batela da 113. 
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Figura 5.2- Fração passante em função do diâmetro das microfibras e do cimento Portland Especial utilizados. 

 

 

Através dos resultados obtidos por peneiramentos informados na Tabela 5.1, foi 

possível realizar um gráfico de curva granulométrica dos materiais. A Figura 5.2 apresenta de 

maneira mais clara o efeito da moagem empregada às fibras de vidro. Microfibras de vidro 

F90, F180, F300 e F600, mostraram que até o tempo de moagem F300, pode-se sugerir que a 

fibra atue de forma mais efetiva em relação à resistência à tração. A partir do tempo de 

moagem F600, a fibra começa adquirir uma granulometria menor, sugerindo atuar como um 

dos três fatores seguintes: (i) carga, (ii) material contra regressão de resistência ou, até 

mesmo, (iii) material pozolânico. 

De acordo com os resultados obtidos pelo ensaio de granulometria por peneiramento, 

pode-se propor que a microfibra de vidro F300, entre os tempos de moagem empregados, 

possui um tempo adequado para atuar como reforço na matriz cimentante. 
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5.1.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)  

 

A partir da análise por microscopia eletrônica de varredura, foi possível avaliar as 

modificações ocorridas na estrutura da fibra moída via moinho de bolas de alumina, bem 

como a caracterização morfológica do material. 

As Figuras 3.2 (a), 3.2 (b), 3.2 (c) e 3.2 (d) mostram as micrografias obtidas em 

diferentes ampliações para os tempos de moagem empregados. À medida que o período de 

moagem foi aumentado, tamanhos médios das fibras foram observados mais uniformes.  Por 

tratar-se de fibras curtas (microfibras) estarão dispostas na matriz cimentante de modo 

descontínuo e aleatoriamente orientadas. Isso implica dizer que as pastas de cimento com 

inserção de fibras em menores comprimentos sugerem melhor capacidade de absorver 

esforços em multidireções, ideais para o controle de microtrincas ocasionadas em cimentações 

de poços submetidos à injeção de vapor.  

 

 

   

(a) 
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Figura 5.3- MEV das moagens: (a) F90s com aumentos de 40vezes, (b) F180s com aumentos de 100 vezes, (c) F300s 

com aumentos de 100 vezes e (d) F600s com aumentos de 180 vezes. 

(b) 

(c) 

(d) 
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5.1.3 Espectroscopia de fluorescência de raios X (FRX)  

 

 O resultado de composição química para a microfibra de lã de vidro estudada está 

representado na Tabela 5.2. Análise química apresentada indica que o material é composto 

basicamente por sílica. Os componentes majoritários na forma de óxidos presentes na fibra 

foram SiO2, CaO e Al2O3 compreendidos por aproximadamente 90% de sua composição. 

 

Tabela 5.2- Composição química por FRX da microfibra de lã de vidro. 

Composição Teor (%) 

SiO2 71,0 

CaO 12,9 

Al2O3 8,2 

SO3 3,5 

MgO 2,0 

Fe2O3, K2O, MnO, Sc2O3, 

 Cr2O3, CuO, ZnO 

2,3 

 

 

5.1.4 Difração de raios X (DRX) 

 

A técnica de difração de raios X é um método de identificação de fases cristalinas 

presentes em um material. A fibra de lã de vidro, como foi mostrada pela análise de FRX, 

compreende por um material à base de sílica que consistem em silicatos não-cristalinos. Seus 

átomos e moléculas não estão dispostos em longas estruturas organizadas, por isso conferem 

propriedade amorfa.  

De acordo com a Figura 3.3, os difratogramas corroboram a presença de uma rede 

amorfa de sílica-oxigênio. O aparecimento de picos na moagem F180 s sugere contaminação 

cristalina proveniente do método de moagem. 
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Figura 5.4- Difratograma de raios X da microfibra de lã de vidro com variação no tempo de moagem de 90s, 

180s, 300s e 600s. 

 

 

5.1.5 Termogravimetria (TG/ DTG)  

 

A partir da termogravimetria foi possível determinar a estabilidade térmica da 

microfibra de lã de vidro e o seu perfil de decomposição. A Figura 3.4 apresenta a curva 

termogravimétrica e a termogravimetria derivada do material. 

 Foram observadas duas etapas de decomposição térmica da fibra de lã de vidro. 

Esses fatores são causados pela perda de massa do material em função do gradiente térmico. 

Segundo Achchaq (2009), a primeira perda de massa correspondente à presença de umidade 

na composição da fibra de vidro, entre 100ºC a 200ºC. O segundo evento pode ser 

determinado pela decomposição dos ligantes presentes na fibra, entre 210ºC e 550ºC.  

 Com base nos resultados encontrados, visando aplicação em operações de 

cimentação para poços em altas temperaturas, observou-se que a microfibra de lã de vidro 

praticamente mantém sua estabilidade térmica em 300ºC (temperatura média empregada em 

poços submetidos à injeção de vapor), mostrando uma perda de massa equivalente a 3,5 % 

provenientes como foi visto de umidade do material. Logo, a inserção da microfibra poderá 



Resultados e Discussão                                                                                                                                        66 

 

Luanna Carla Matias Paiva – Set/ 2013 

garantir maior durabilidade à pasta de cimento endurecida, evitando assim a propagação de 

microfissuras que possam comprometer a operação de cimentação. 
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Figura 5.5- Curvas de TG/ DTG para a microfibra de lã de vidro. 

 

 

 

5.2. ENSAIOS REALIZADOS COM A PASTA DE CIMENTO  

 

O desempenho de uma pasta de cimento depende basicamente das características do 

cimento, temperatura e pressão do poço cuja pasta será submetida, bem como a concentração 

adicionada, tipo de aditivos, ordem de mistura, energia de mistura e razão água/cimento. 

Os seguintes resultados sobre o incremento dos parâmetros reológicos e mecânicos 

das pastas reforçadas com a microfibra de lã de vidro são discutidos a seguir. Adotou-se: F0 

para a pasta de referência, ou seja, sem adição de fibra; Pastas com adições de fibra: F90, 

F180, F300 e F600 para pastas com adição de fibra em tempo de moagem 90 s, 180 s, 300 s e 

600 s, respectivamente; Nomenclaturas 2F, 3F, 4F e 5F significam dizer pastas com 

concentrações 2%, 3%, 4% e 5% BWOC, respectivamente.  
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5.2.1 Reologia ambiente  

 

A investigação das propriedades reológicas das pastas formuladas em diferentes 

teores e tamanhos médios da fibra foi necessária para uma possível aplicação. As pastas de 

cimento foram ensaiadas à temperatura ambiente 27ºC (80ºF). Os dados obtidos neste ensaio 

estão expostos na Figura 3.5 e Tabela 3.2.  

Foi observado que o valor de viscosidade plástica das pastas foi decrescendo à 

medida que o tamanho médio das fibras foi diminuindo. Esse comportamento foi verificado 

em todas as concentrações de microfibra empregada, de 2% a 5% de BWOC (Figura 3.5). Isso 

se deve ao fato da interação fibra-matriz cimentante. Partículas maiores do material podem 

dificultar a mobilidade da mistura da pasta, pois se tem uma melhor superfície de contato 

entre o cimento e as partículas mais finas. Além disso, o gráfico apresenta um incremento 

maior na viscosidade da pasta quando o teor de fibra é aumentado, comparado à pasta de 

referência. A diminuição da razão água/cimento da pasta quando se adiciona uma maior 

concentração de fibra, afeta a viscosidade em detrimento da aproximação dos grãos, 

aumentando-se os atritos intergranulares dos componentes sólidos da mistura. Por isso, o 

aumento do atrito entre os grãos pode causar o aumento da viscosidade plástica. Segundo 

Machado (2002), a viscosidade é uma função da razão água e cimento, da granulometria e da 

área superficial do cimento e aditivos. Se a concentração de partículas dispersas aumenta, 

então, a viscosidade plástica também aumenta. O limite de escoamento aumenta quando as 

forças interparticulares aumentam, isto é, quando se aumenta o potencial iônico do meio, 

causando um consequente aumento nas forças eletrostáticas de interação entre as partículas 

dispersas. 
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Figura 5.6- Viscosidade plástica das pastas de cimento reforçadas com microfibra de lã de vidro variando de 2 a 

5%, em tempos de moagem de 90, 180, 300 e 600 s. 

 

 

A tabela 5.3 apresenta os valores de viscosidade plástica, limite de escoamento, géis 

inicial e final obtidos pelo ensaio de reologia ambiente. Foram observados que tanto os limites 

de escoamento quanto os géis inicial e final das pastas formuladas sofreram poucas alterações 

em seus valores, comparados à pasta de referência.   

 

 

Tabela 5.3- Resultados de Viscosidade Plástica (Vp), Limite de Escoamento (LE), Gel Inicial (Gi) e Gel Final 

(Gf) em função das variações de concentração e tempo de moagem da fibra em cada pasta formulada, à 

temperatura de 27ºC. 

Parâmetros 

Reológicos 

 
FO 

   2%               3%      4%       5% 
F90 F180 F300 F600 F90 F180 F300 F600 F90 F180 F300 F600 F90 F180 F300 F600 

Vp 60 76 73 70 71 86 84 82 71 92 82 79 73 114 96 88 78 

LE 39 39 39 40 38 46 45 41 46 40 45 44 37 36 36 43 47 

Gi 17 18 19 18 18 19 19 18 19 20 19 21 19 18 18 21 21 

Gf 20 20 20 19 20 22 21 19 20 25 20 22 20 18 19 22 22 
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5.2.2 Água livre ambiente  

 

O resultado de água livre (AL) à temperatura ambiente é importante, pois tal 

informação possibilita estimar a suscetibilidade de uma pasta ter seu volume total efetivo 

reduzido. Os valores obtidos pelo ensaio de água livre estão detalhados na Tabela 5.4. 

 

 

Tabela 5.4- Dados para o ensaio de água livre ambiente. 

Formulações 

 

Volume de 

água livre 

(mL) 

 

 

AL (%) 

  

F0 2,7 1,1 

 F90 2,1 0,8 

2% 

 

F180 2,8 1,1 

F300 2,4 1,0 

 F600 2,4 1,0 

 F90 1,7 0,7 

3% F180 1,9 0,8 

 F300 1,9 0,8 

 F600 1,6 0,6 

 F90 1,6 0,6 

4% F180 1,4 0,6 

 F300 2,4 1,0 

 F600 2,1 0,8 

 F90 3,4 1,4 

5% F180 2,8 1,1 

 F300 3,6 1,4 

 F600 2,3 0,9 
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A quantidade de água que se acumula na superfície (água sobrenadante) de uma 

pasta de cimento, após certo tempo, é denominada de água livre. Esta não corresponde ao 

excesso de água de mistura, e sim, a uma parte da mistura. Vale salientar que a quantidade de 

água necessária para hidratar o cimento Portland é inferior ao valor do fator água/cimento 

comumente empregado pelas normas e operações de cimentação. A água livre pode ser 

prejudicial às propriedades mecânicas, pois podem intervir na homogeneidade da pasta e, 

consequentemente, maior quantidade de pasta de cimento será bombeada para reparar o erro 

(BEZERRA, 2006). 

De acordo com a Tabela 5.4, as pastas formuladas apresentaram teor de água livre, 

porém, com valores que satisfazem o mínimo estabelecido pela norma. Conforme a API, valor 

limite estipulado é 1,4%. A variação de concentração (% BWOC) e tamanhos médios da 

microfibra não interfere consideravelmente os valores de água livre das pastas formuladas, 

tendo em vista a pasta de referência. 

 

5.2.3 Estabilidade  

 

As pastas de cimento formuladas para o ensaio de estabilidade foram submetidas à 

câmara de cura pressurizada, visando um teste posterior para simulação de poços sujeitos a 

injeção de vapor. Para isso, foram realizados ensaios inicias partindo de uma operação de 

cimentação primária sujeita a altas temperaturas. A seguir, as condições de poço utilizadas: 

GG: 2,30ºF/ 100 pés, BHCT: 88ºF e BHST: 118ºF/ 800 psi. 

O objetivo do teste de estabilidade foi avaliar a segregação de sólidos na pasta de 

cimento quando submetida às condições encontradas na operação de cimentação de poços. 

Conforme a norma API, caso o valor de Δρ for ≥ 0,5 lb/gal e o rebaixamento do topo da pasta  

> 5mm, a pasta é dita instável e deve ser reformulada.  Os valores obtidos pelo ensaio de 

estabilidade estão detalhados na Tabela 3.4. 

 Foi observado que, de acordo com a norma, os valores para rebaixamento de topo 

estão acima dos valores solicitados pela norma, com exceção de alguns (Tabela 5.5). Porém, 

tendo em vista a pasta de referência (pasta sem adição de fibra, composta por cimento 

Portland Especial, água e 40% de silica flour), estima-se que a inserção de microfibras em 

diferentes concentrações e tamanhos, não alterou significativamente os valores para o 

rebaixamento de topo. Em linhas gerais, os valores de Δρ mostram-se de acordo com o 

estabelecido pela norma, com exceção de dois valores. Já quando comparados à pasta de 
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referência, a adição das microfibras nas várias concentrações e tamanhos, contribuíram para o 

aumento dos valores de Δρ. Contudo, a presença de rebaixamento de topo acima do limite 

pode sugerir que as formulações não foram suficientes para manter as partículas em 

suspensão, permitindo a segregação das partículas e, assim, gerando água livre.  

 

 

Tabela 5.5- Valores obtidos para estabilidade. 

Formulações 

 

Rebaixamento 

de topo 

(mm) 

 

Δρ  

 

(lb/gal) 

  

F0 5,9 0,2 

 F90 6,2 0,5 

2% 

 

F180 8,3 0,5 

F300 5,2 0,5 

 F600 5,1 0,3 

 F90 4,3 0,3 

3% F180 5,4 0,4 

 F300 3,8 0,3 

 F600 2,6 0,3 

 F90 4,5 0,5 

4% F180 4,2 0,3 

 F300 3,7 0,6 

 F600 5,0 0,5 

 F90 7,4 0,4 

5% F180 6,0 0,5 

 F300 8,4 0,6 

 F600 2,9 0,2 

Valores em destaque: Rebaixamentos de topo e Δρ 
Acima do limite permitido pela (NBR 9831, 2006). 
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5.2.4 Resistência à compressão  

 

Determina a resistência da pasta de cimento endurecida conforme as condições de 

poço. A Figura 5.7 (a), 5.7 (b), 5.7 (c) e 5.7 (d) apresenta os resultados de resistência à 

compressão pelo método API. As pastas foram curadas a temperatura estática de 47,7ºC 

(BHST), simulada para poços de 500 m. As curas das pastas foram obtidas por 24 h, 168 h e 

672 h. 

Em geral, os resultados mostraram que os diferentes tamanhos médios e 

concentrações da microfibra pouco influenciaram as propriedades de resistência, isto é, 

comparadas as pasta de referência, as pastas formuladas foram semelhantes. Isso pode ser 

explicado pelo fato da fibra de vidro agir de forma mais significativa quando o incremento das 

propriedades mecânicas está relacionado à estabilização de microfissuras, em outras palavras, 

quando a tenacidade à ruptura é aumentada. Por outro lado, os dados de resistência à 

compressão merecem importância, pois essa é normalmente aceita como o índice geral de 

resistência mecânica à pasta de cimento.  

Relativamente, a mais importante contribuição do reforço com fibras a compósitos 

cimentícios não é para a resistência, mas para a tenacidade à flexão do material. Relatórios de 

um estudo experimental de Shan e Rangan de amostras de concreto contendo uma quantidade 

constante de fibras (1% em volume) de uma secção transversal dada (0,25 mm por 0,25 mm), 

mas com relação de aspecto variada pelo aumento do comprimento da fibra de 6,5 mm a 25 

mm, mostraram que o aumento do comprimento das fibras até certo ponto aumenta tanto a 

resistência como a tenacidade. Porém, o aumento da tenacidade é de uma certa ordem de 

grandeza, enquanto que o da resistência é somente moderado (MEHTA & MONTEIRO, 

1994). 

Ainda assim, os valores de resistência à compressão apresentado pelas curas de 24 h, 

168 h e 672 h mostraram incrementos crescentes à medida que o período de hidratação foi 

sendo aumentado, evidenciando uma boa sinergia entre os componentes da mistura da pasta 

contribuindo para a fase C-S-H. A combinação da silica flour ao cimento é comumente 

utilizada para esse fim, devido à maior formação da fase silicato de cálcio, além do 

preenchimento dos vazios pelas partículas de sílica. No presente trabalho, a adição de silica 

flour utilizada foi de 40% agindo também como material de controle, pois esse é o percentual 

do aditivo utilizado nas operações de cimentação de poços sujeitos a recuperação térmica, no 

estado do Rio Grande do Norte. 
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A silica flour tem como objetivo especial, o combate a retrogressão da resistência à 

compressão a poços submetidos a altas temperaturas. Entretanto, ensaios prévios que 

garantam a avaliação das propriedades das pastas a temperaturas ambiente são necessários, 

pois em poços de recuperação térmica, as pastas cimentícias são empregadas inicialmente 

como sistemas de cimentação primária e só quando os poços possuem sua produção 

depledada é que serão submetidos à injeção de vapor. Por isso, as pastas devem apresentar 

propriedades químicas e mecânicas compatíveis a baixas e altas temperaturas (ANJOS, 2009). 
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Figura 5.7- Resistência à compressão das pastas formuladas com tempos de cura 24 h, 168 h e 672 h e variações 

em tempo de moagem da microfibra de lã de vidro de 90, 180, 300 e 600 s: (a) 2% BWOC, (b) 3% BWOC, (c) 

4% BWOC e (d) 5% BWOC. 

 

 

A adição de um aditivo mineral como a sílica favorece a diminuição da 

microfissuração, por efeitos de retração ou fatores térmicos. Sabe-se que a microfissuração 

está relacionada com o alto consumo de cimento por metro cúbico empregado nas pastas para 

cimentação de poços, pois o cimento ao endurecer sofre uma contração térmica, isto é, 

deformação associada ao resfriamento da pasta após a reação de hidratação. A contração 

térmica está relacionada à proporção de materiais empregados nos compósitos cimentícios, 

aumentando para maiores consumos de cimento e diminuindo quando existem adições 

minerais, devido à adição de este último conferir menor calor de hidratação na mistura 

(ANJOS, 2009).  

(c) 

(d) 
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5.2.5 Energia de ruptura 

 

A Figura 5.8 apresenta os resultados de energia de ruptura das pastas formuladas 

submetidas às mesmas condições que os ensaios de resistência à compressão (item 5.2.4). Foi 

observada uma tendência semelhante ao crescente incremento verificada nos dados de 

resistência à compressão. À medida que o período de hidratação foi sendo aumentado, ou seja, 

tempos de cura de 24 h, 168 h a 672 h, houve uma contribuição para a formação da fase 

silicato de cálcio hidratado (C-S-H). Os valores para a energia de ruptura foram extraídos a 

partir dos gráficos tensão-deformação realizados para o ensaio de resistência à compressão, 

através da área sob a curva após a ruptura.  

 Em geral, a variação de tamanhos médios e concentrações das microfibras às pastas 

influenciaram o valor de energia de ruptura, com exceção as primeiras horas de cura (24 h), os 

quais não foram observados relativas modificações. Já para os períodos de cura posteriores 

(168 h e 672 h), o aumento de energia foi bem evidente, principalmente às curas de 672 h. 

Com relação à pasta de referência, ou seja, pasta formulada sem adição microfibra, todos os 

valores obtidos pelas pastas com adição de microfibra mostraram energia de ruptura superior 

aos valores sem adição de fibra.  
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Figura 5.8- Energia de ruptura das pastas formuladas com tempos de cura 24h, 168h e 672 h e variações em 

tempo de moagem da microfibra de lã de vidro de 90, 180, 300 e 600 s: (a) 2% BWOC, (b) 3% BWOC, (c) 4%
 BWOC e (d) 5% BWOC. 
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 A maior vantagem do reforço do concreto com fibras é a melhora da tenacidade 

(energia total absorvida ao ser rompido um corpo de prova). Estão relacionadas a esse 

parâmetro de tenacidade as resistências de impacto e à fadiga do concreto. Com relação à 

resistência, tem-se mostrado que a adição de fibras aumenta a resistência à fadiga e diminui a 

largura das fissuras sob carregamento cíclico (MEHTA & MONTEIRO, 1994). 

O mecanismo da tenacidade nos compósitos reforçados com fibras é explicado por 

Shan (1994). O compósito suportará cargas cada vez maiores, após a primeira fissuração da 

matriz, se a resistência das fibras ao arrancamento na primeira fissura é maior do que a carga 

na primeira fissuração.  Em uma seção fissurada, a matriz não resiste a nenhuma tração e as 

fibras suportam todo o carregamento do compósito. Com o aumento de carga, as fibras 

tendem a transferir a tensão adicional a matriz cimentícia. Este processo de fissuração 

múltipla continuará até que haja ou o rompimento da fibra ou seu arrancamento, devido à 

perda de aderência local acumulada. 

As Figuras 5.9 e 5.10 apresentam os resultados de MEV de um corpo de prova após 

rompimento por resistência à compressão, em período de cura 168 h. As micrografias 

mostram a aderência entre a fibra e a matriz cimentante, bem como o arrancamento e 

rompimento da fibra na pasta endurecida após atingir o limite de esforços absorvidos. 

Vale salientar ainda que a durabilidade da fibra inserida como reforço em pasta de 

cimento para poços de petróleo merece devida atenção. O produto de hidratação Ca(OH)2 

junto a fibra de lã de vidro, pode modificar suas propriedades e evitar  que o material de 

reforço exerça a sua função: aumentar a tenacidade à ruptura da pasta endurecida. Por isso a 

adição de silica flour para a formulação da pasta em estudo, como já se faz padrão para poços 

induzidos a injeção de vapor, será de grande eficiência como proteção para a fibra de vidro. A 

silica flour irá consumir o produto de hidratação Ca(OH)2 para a formação de mais fases 

silicato de cálcio hidratado (C-S-H), podendo garantir maior resistência a pasta e maior 

durabilidade a fibra. 
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Figura 5.9- MEV da pasta de cimento formulada com 5% BWOC e F90 s, em período de cura 168 h: 

visualização da aderência fibra e matriz cimentante. 
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Figura 5.10- MEV da pasta de cimento formulada com 5% BWOC e F90 s, em período de cura 168 h: 

visualização da perda de aderência local acumulada (a) arrancamento da fibra e (b) rompimento da fibra por 

tração. 
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5.2.6 Módulo de Elasticidade  

 

 O módulo de elasticidade pode ser considerado como sendo uma rigidez, ou uma 

resistência do material a deformação elástica. Quanto maior for esse módulo, mais rígido será 

o material ou menor será a deformação elástica que resultará da aplicação de uma dada tensão 

(CALLISTER, 2002). 

 Para os ensaios de módulo de elasticidade e permeabilidade das pastas, foram 

selecionados dois materiais: F300s e F600s, fixados em 5% BWOC. Os resultados obtidos 

estão na Figura 5.11. 
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Figura 5.11- Módulo de elasticidade das pastas formuladas com microfibras em períodos de cura 24h, 168h e 

672 h, tempo de moagem F300 e F600 s e concentração 5% BWOC. 

 

 

As pastas formuladas foram submetidas às curas de 24 h, 168 h e 672 h, em 

simulação de poço com profundidade de 500 m e temperatura estática 47,7ºC (BHST). 

Comparados à pasta de referência, foi observado que tanto a concentração quanto os 

tamanhos médios das microfibras não influenciaram as propriedades do módulo de 

elasticidade das pastas.  
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5.2.7 Permeabilidade a gás 

 

 As permeabilidades das pastas foram submetidas às curas de 24 h e 168 h, em 

condições de poço com profundidade de 500m, temperatura estática 47,7ºC (BHST), 

determinados por cálculos realizados para simulador de temperatura e pressão de poços. Os 

dados obtidos para o ensaio de permeabilidade estão representados na Figura 5.12. 
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Figura 5.12- Permeabilidade das pastas formuladas com microfibras em períodos de cura 24h e 168h  

 tempo de moagem F300 e F600 s e concentração 5% BWOC. 

 

 

 Comparado à pasta de referência, as permeabilidades em primeiras horas de cura (24 

h) mostrou-se mais altas em relação à pasta sem fibra. Este comportamento pode sugerir o 

efeito da alta porosidade capilar devido ao baixo grau de hidratação do cimento. Por sua vez, 

a permeabilidade em período mais longo (cura em 168 h), mostrou valores consideravelmente 

reduzidos. Isso se deve a formação de fases menos permeáveis da hidratação, através da 

ocorrência de reações químicas para a formação dos produtos de hidratação C-S-H. Por isso, 

adquire-se compacidade do cimento, tornando a pasta mais densa e, assim, menos permeável 

a passagem do gás nitrogênio utilizado no experimento. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A proposta de estudo da microfibra na formulação de pasta de cimento Portland 

surgiu da necessidade de desenvolver sistemas de pastas que possam atenuar as deficiências 

encontradas em poços submetidos a altas temperaturas, buscando melhorar suas propriedades 

mecânicas no estado endurecido, sem vir a interferir prejudicialmente a trabalhabilidade da 

pasta no estado fresco. Em face dos resultados obtidos, pode-se concluir: 

. A caracterização da microfibra mostrou um material mais uniforme com relação aos 

tamanhos médios adquiridos com o aumento do tempo de moagem, de composição química 

rica em sílica e que mantém sua estabilidade térmica a altas temperaturas, quando submetidas 

a poços de injeção de vapor. Através da granulometria por peneiramento foi sugerido que o 

tempo de moagem de microfibra adequado para atuar como reforço em uma matriz 

cimentante seria F300 s. 

. Os ensaios no estado fresco comprovaram que a adição de um maior percentual de 

microfibra afetou diretamente a viscosidade plástica da pasta que, por sua vez, influenciou a 

coesão entre as partículas dispersas gerando sua segregação e surgimento de água livre 

sobrenadante. No entanto, esse fator pode ser regulado a partir de uma nova formulação da 

pasta e incorporação de aditivo controlador de filtrado. 

. No estado endurecido da pasta, a contribuição mais evidente foi o aumento de tenacidade à 

ruptura provocada pela inserção de microfibra, comparada a pasta de referência. O incremento 

de resistência à compressão, módulo de elasticidade e permeabilidade foram semelhantes à 

pasta de referência (cimento, água e silica flour), mostrando resultados satisfatórios. 
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. Investigação do comportamento estrutural e durabilidade da fibra de vidro frente ao 

ambiente alcalino encontrado na pasta de cimento. Consumo do Ca(OH)2 pode ser visualizado 

por meio de técnicas microscópicas; 

 

. Ensaio de resistência à tração da pasta de cimento com adição de microfibra para melhor 

visualizar os incrementos gerados a tenacidade à ruptura. 

 

. Ensaios simulando poços para injeção de vapor, em altas temperaturas e profundidades. 
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